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VOORREDE.

Vele schijnbare meeningsverschillen berusten ten
slotte slechts op een verschillend gebruik van woorden,
die een scherp omschreven beteekenis derven en daardoor in uiteenloopenden zin kunnen gebezigd worden.
LOCKE beweerde zelfs, dat het grootste deel van alle
redetwisten onder de menschen niet een zakelijk
maar verbaal karakter draagt en dat, wordt men het
maar eerst eens over de beteekenis der woorden, het
dispuut doorgaans vanzelf wordt opgeheven. Hoe dit
zij, dit is in ieder geval wel zeker, dat men vooral op
het gebied der wijsbegeerte met al haar abstracte
begrippen in hooge mate is blootgesteld aan onderlinge
verwarring en misverstand; te meer nog, waar de beteekenis der woorden in verloop van tijd wijzigingen
onderging. Wil men elkander verstaan, dan is wel een
eerste vereischte dat men eenzelf den zin hecht aan de
in betoog en bewijsvoering gebezigde termen en uitdrukkingen. Vandaar, dat SPINOZA ter voorkoming van
misverstand zijn uiteenzettingen deed voorafgaan door
een reeks van definities der voornaamste door hem te
hanteeren begripstermen: een loffelijk voorbeeld, dat
slechts weinig navolging gevonden heeft bij andere
wijsgeeren.
Waar in onzen tijd de wijsbegeerte bij zoovelen een
hernieuwde belangstelling vindt en ook leeken veelvuldig wijsgeerige geschriften ter hand nemen, mocht,
naar het ons voorkwam, een kort woordenboek als dit
in onze taal niet ontbreken en moest dit velen bij hun
lectuur goed te pas komen. Wij hebben evenwel ge-
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meend, ons daarbij uitsluitend te moeten bepalen tot
uitheemsche woorden, met uitsluiting van alle aan eigen
taal ontleende. Anders toch ware het karakter van het
boek een gansch ander geworden en zou het zijn doel,
ter verklaring te dienen van vreemde termen, zijn te
buiten gegaan, om in plaats daarvan te vervallen in
wijsgeerige leeringen en uiteenzettingen van een allicht
sterk persoonlijke kleuring.
Een tweede beperking, die wij ons hebben opgelegd,
is deze. In de voorrede van zijn woordenboek zegt
EISLER vóór alles historisch te werk te willen gaan.
Het hoofdgewicht legt hij op de geschiedenis der philosophische begrippen en uitdrukkingen, en hij wil juist
de wijzigingen daarvan in den loop der tijden doen
kennen met behulp van allerlei citaten uit de werken
van philosophen 1). Bij mij nu is dit geheel anders. Ik
zal geen citaten geven en ik wil niet historisch te werk
gaan, maar alleen trachten de woorden te kenschetsen
in de beteekenis, die zij in onzen tijd verkregen
hebben.
Het geven van een korte, duidelijke en juiste definitie behoort zeker tot de moeilijkste opgaven; en een
woordenboek als het onderhavige bestaat voor een
groot deel uit dergelijke definities. Uit den aard der zaak
toch moeten de bepalingen zeer kort zijn, wil men
niet vervallen in een reeks van kleine verhandelingen;
desondanks mogen de voornaamste en wezenlijkste
kenmerken van het omschreven woord niet ontbreken.
Het valt niet te vermijden, dat daarbij kortheidshalve in de omschrijvingen tal van vreemde woorden
1) Te dien opzichte verwijzen wij verder vooral naar
L. NOACK. Philosophisch-geschichtliches
Lexicon. Leipzig,
g
1879, en naar de Vocabulaire philosophique de la Société
francaise de Philosophie.
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voorkomen, wier beteekenis de niet-deskundige dan
elders in het boek heeft na te slaan. Ter scherpere
belichting zijn daarbij veelal de tegengestelde begrippen
als zoodanig mede aangegeven.
Bij een groot aantal woorden, vooral meer vreemdsoortige, hebben wij gemeend de woordafleiding aan
de omschrijving te moeten toevoegen. Deze toch zal
veelal in hooge mate de beteekenis vermogen te verduidelijken; terwijl zij bij hen, die eenigermate vertrouwd zijn met de classieke talen, aan de latere herinnering van de beteekenis zal ten goede komen.
Ook zonder het opnemen van Hollandsche woorden,
viel het niet gemakkelijk het te behandelen gebied
nauwkeurig te omgrenzen en vast te stellen aan welke
woorden een plaats moest worden ingeruimd. Want
moeilijk viel hier een scherpe grenslijn te trekken, en
persoonlijk inzicht en voorliefde zijn bij de keuze
onmogelijk volkomen buiten te sluiten, ook al vermijdt
men zorgvuldig propaganda te maken voor bepaalde
denkbeelden, waar van eene volstrekte volledigheid
toch geen sprake zijn kan. Maar zooveel mogelijk hebben
wij gestreefd naar strikte onpartijdigheid en onbevooroordeeldheid, en b.v. zoowel aan de theologie als aan
de biologie vele woorden ontleend. Medische termen
evenwel hebben wij, als minder in dit verband passend,
nagenoeg geheel ter zijde gelaten; en evenzoo de talrijke figuren der schoolsche formeele logica, die naar
wij meenden hier gevoegelijk konden ontbreken. Een
groot aandeel daarentegen hebben wij gegund aan de
psychologie, die daarop rechtmatig aanspraak mocht
maken. Ook de Amerikaansche Professor BALDWIN
dacht er blijkbaar evenzoo over bij zijn redactie van
de omvangrijke „Dictionary of philosophy and psychology", de vereeniging dier beide afdeelingen in de
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voorrede rechtvaardigend in de woorden: „The association of philosophy and psychology is traditional and,
as to their contents, essential. Psychology is the halfway house between biology with the whole range of the
objective sciences, on the one hand, and the moral
sciences with philosophy on the other hand".
Het is dan ook niet te verwonderen dat tegenwoordig,
sedert de wijsbegeerte ontwassen is aan eene uitsluitend
metaphysische behandelingswijze, in wijsgeerige verhandelingen veelvuldig psychologische en ook biologische termen worden aangetroffen, waarom het ons gewenscht toescheen ook deze veelvuldig onder de
omstreeks 600 woorden van onze „terminologia philosophica" op te nemen. Beter een woord te veel dan te
weinig; wie het niet noodig heeft, behoeft het immers
niet na te slaan, terwijl het anders wellicht nog van
dienst kan zijn bij andere dan strikt wijsgeerige lectuur.
Zonder aanspraak te maken op volledigheid, vertrouwen wij toch bij de langdurige voorbereiding, die
wij aan het boek ten koste legden, niet veel waarlijk gewichtige termen te hebben overgeslagen, om het in
een kort bestek bruikbaar en nuttig te doen zijn zoowel voor diengene, die belangstelt in wijsgeerige onderwerpen, als voor het publiek dat zich bezighoudt met
lectuur, waarin ook philosophische uitdrukkingen
voorkomen, wier beteekenis de lezer gaarne ken t
en die hij in de gewone woordenboeken niet vermag
te vinden of dikwerf slechts met een onvoldoende
en zelfs verkeerde uitlegging.
Ten slotte een openlijk woord van dank aan mijn
vriend Dr. van Eck, conrector hier ter stede, voor de
hulpvaardige belangstelling, mij betoond bij de
correctie der drukproeven.
W. F.
Leiden, Mei 1925.
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A.
Abiogenesis (Gr. van á = zonder, (3104 = leven en
yivEatC = geboorte), ook wel „generatio spontanea of

aequivoca" geheeten, ter aanduiding van de leer dat het
allereerste ontstaan van organisch leven op onze aarde
plaatsvond uit levenlooze, onbewerktuigde materie.
Evenwel die voorstelling, als zoude zoo iets mogelijk
geweest zijn uit anorganische stof, is sedert de onderzoekingen van Pasteur e.a. hoe langer hoe meer prijsgegeven als uitermate onwaarschijnlijk. In de plaats
daarvan kan men zich dan met William Thomson (Lord
Kelvin) het ontstaan van leven op onze planeet denken
als van kosmischen oorsprong,waarbij dan de kiemen van
elders op de aarde zijn aangeland. Daarmede evenwel
wordt het probleem van het allereerst ontstaan natuurlijk slechts verplaatst, tenzij men een eeuwig bestaan
hebben van leven veronderstelt, zooals in Arrhenius'
theorie van p a n s p e r m i e (1907), d.i. van door de
gansche wereldruimte verbreide levenskiemen, die
overal dáár ontkiemen, waar zij de bestaansvoorwaarden voor organismen aantreffen.
abolitionisme (Lat. van abolitio = afschaffing, opheffing). De beweging tegen de reglementeering d.i. het
sanitair politietoezicht op de bordeelen en de prostitutie.
aboulie (Gr. van á en (3ozdo4 = besluit). Willoosheid;
pathologische besluiteloosheid en inactiviteit, dikwijls
gepaard gaande met melancholische depressie.
absolutisme. In de aesthetica verstaat men daaronder de leer dat schoonheid iets objectiefs en absoluuts
is, niet iets betrekkelijks ten opzichte van het waarnemend subject, zoodat een vaste standaard van beKort Woordenboek
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oordeeling mogelijk wordt en de verschillen in de persoonlijke beoordeeling eenvoudig zijn toe te schrijven
aan verschillen in bekwaamheid en bevoegdheid.
absoluut (Lat. eig. = „losgemaakt" d.w.z. onafhankelijk). Volstrekt; in tegenstelling van relatief of
betrekkelijk, zooals b.v. in de waardeleer, wanneer de
waarde wordt vastgeknoopt aan, d.i. afhankelijk gesteld
van andere grootheden.
abstraheeren (Lett. = aftrekken). Het uit een aantal
van enkele concrete dingen of voorstellingen afzonderen van daarin voorkomende overeenkomstige en
gemeenzame eigenschappen en karaktertrekken.
absurd (Lat. van absurdus = onwelluidend, valschklinkend; overdr. onzinnig). Ongerijmd, zinloos. Ad
absurdum voeren = een bewering weerleggen door
haar ongerijmdheid bloot te leggen, en wel door aan
te toonen dat eene gevolgtrekking, waartoe zij noodwendig zou moeten leiden, onmogelijk als waarheid is
te aanvaarden.
accidenteel. In tegenstelling van „essentieel" verstaat men hieronder elke bijkomstige omstandigheid, die
niet het wezen der zaak raakt en daartoe geen noodwendig vereischte is, zoodat hare aanwezigheid veeleer
als iets toevalligs is aan te merken.
accomodatie (Lat. = het zich naar iets schikken).
Aanpassing van het organisme aan omgeving, klimaat
enz. Van het o o g meer speciaal het vermogen zich in
te stellen op de waarneming van voorwerpen op verschillenden afstand door middel van meerdere of
mindere kromming der lens.
actualiteitstheorie. Eenerzijds de leer van Heraklitus
e.a., dat er geen standvastig zijn bestaat in den vorm
eener onveranderlijke substantie, maar dat in plaats
daarvan een voortdurend worden, een eeuwigdurende
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stroom der dingen moet worden aangenomen, waarbij
niets zichzelf volkomen gelijk blijft.
Anderzijds in de psychologie de leer, dat wij daarin
niet te doen hebben met eene substantie, aangezien de
ziel niet anders is dan een samenvattend begrip voor
eene opeenvolging van onderling samenhangende psychische processen of bewustzijnstoestanden. De ziel is
niet de onbekende drager dier processen, niet iets
dat als iets afzonderlijks daarvan valt te onderscheiden; zij is niets anders dan eene benaming voor
de resultante van een complex van enkele bewustzijnstoestanden.
actueel. In werkelijkheid zich voordoend; in tegenstelling van virtueel, potentieel of mogelijk. Zoo b.v.
ingeval van krachten. In het dagelijksch leven wordt
het woord gebruikt voor datgene wat van oogenblikkelij k belang of aan de orde van den dag is.
adaequaat (Lat. van ad en aequus = gelijk, of
adaequare = evenaren). Zoo noemt men een voorstelling, begrip enz. van overeenkomstige, volkomen aan
het doel beantwoordende beteekenis of strekking.
adiaphora (Gr.). Onverschillige dingen (indifferentia);
vooral die, welke in de ethiek der Cynici en Stoïcijnen
voor noch goed noch kwaad verklaard werden, zooals
schoonheid en gezondheid, eer en bezit.
advaita. Monistische wereldbeschouwing en eenheidsleer der zielen in de Indische philosophie.
aequivalentie (Lat. van aequus = gelijk, en valere
= waard zijn) . Gelijkwaardigheid van grootheden; zoo
in de scheikunde de elementen, voor zooverre zij elkander in verbindingen kunnen vervangen en zich
met eenzelfde hoeveelheid van een derde element verbinden. In de natuurkunde de vaste verhouding die er
bestaat tusschen de verbruikte hoeveelheid kalorieën
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of warmteëenheden en den verrichten mechanischen
arbeid, -- in overeenstemming met de wet van het behoud van arbeidsvermogen of van de constant blijvende
totaalhoeveelheid van energie.
aesthetica (Gr.). Oorspronkelijk: leer der zinnelijke
waarneming, maar sedert Baumgarten (± 1750) speciaal gebruikt voor de leer van het schoone, in tegenstelling van de leer van het ware (logica) en die van het
goede (ethiek). Zoo is het woord aesthetica geworden
tot den naam voor de leer van het schoone, zoowel
in natuur als in kunst, die het schoonheidsgevoel zoekt
te ontleden en den oorsprong en de wetten zoekt op
te sporen zoowel van het kunstscheppen als van het
kunstgenieten, bij welk onderzoek men dan meer
speciaal psychologisch, biologisch dan wel ethnologisch
kan te werk gaan.
Bij Shaftesbury worden het schoone en het goede
met elkander in nauw verband gebracht, gelijk bij
Herbart de aesthetica en de ethiek. In zijn „Kritik der
Urteilskraf t" wijst Kant inzonderheid op de „belangebooze belangstelling" als kenmerk van het schoonheidsgevoel. Juist hierin ligt de overeenkomst tusschen
spel en kunst, waarop vooral door Schiller is gewezen;
terwijl Konrad Lange weer inzonderheid wees op den
factor van bewuste illusie of zelfbedrog in de aesthetische genieting, en Fechner de aandacht vestigde op
de groote beteekenis daarbij van de associatie. Voor
een groot deel dan ook is de aesthetica eene psychologische wetenschap, al spelen bij het waardeoordeel
betreffende de schoonheid ook metaphysische factoren een rol. Geheel overeenstemmend zal dat oordeel
wel nimmer uitvallen en steeds een meer of min subjectief karakter blijven dragen.
aestheticisme. Hieronder verstaat men die levens-
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beschouwing, welke aan het aesthetisch genieten en
produceeren de hoogste waarde toekent en het stelt
o.a. boven het ethische. Wij vinden zulk een opvatting
veelal bij de romantieken en bij al diegenen welke
alles, ook wat betreft de levensvoering, bij voorkeur
will en beoordeeld zien van uit een gezichtspunt van
schoonheid.
aetiologie (Gr. van zlTla = oorzaak). De leer van de
oorzaken der verschijnselen b.v. die der misdadigheid;
inzonderheid gebruikt voor het desbetreffend deel
der ziekteleer, in tegenstelling van de diagnostiek, de
therapie enz.
affect (Lat. van afficere = aandoen, dus lett. =
aandoening) . Plotselinge en sterke gemoedsbeweging,
gepaard gaande met physiologische begeleidingsverschijnselen in bloedsomloop, ademhaling, klierafscheiding enz. en daardoor ook met inwendige gewaarwordingen, die bij minder hevige gemoedsaandoeningen
ontbreken, gelijk bij „stemmingen", die een meer
langdurigen gemoedstoestand van geringer gevoelsintensiteit vertegenwoordigen. Onderscheiden werden
de affecten in sthenische en asthenische, al naarmate zij
een uitdrukking waren van kracht dan wel van zwakheid. De Stoïci, evenals Spinoza, leerden dat de mensch
door verruimd inzicht moet trachten zijn affecten te
beheerschen, zoowel om tot ware gemoedsrust te geraken als om waarlijk vrij te worden. Want bij de hooge
intensiteit van hun gevoelstoon werken de affecten
zeer storend op het normaal verloop der voorstellingen,
de redelijkheid der denkprocessen en de onbevangenheid van oordeel.
Spinoza nam een drietal hoofdaffecten aan: vreugde,
droefheid en begeerte, uit welke hij de overige meende
te kunnen afleiden. In onzen tijd stelden zoowel de
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Deen LANGE als de Amerikaan JAMES eene theorie op,
volgens welke de genoemde physiologische wijzigingen
in het organisme niet het gevolg, maar juist de oorzaak
der affecten zijn zouden.
affiniteit. Verwantschap; b.v. in de scheikunde zich
uitend in de onderlinge aantrekking van elementen
tot elkander.
affirmatie. Bevestigend oordeel; ook gebruikt in
den zin van levenstoestemming, levensaanvaarding
(Bejahung), in tegenstelling van eene ontkenning van
levenswaarde. Een dergelijke affirmatie draagt natuurlijk een min of meer optimistisch karakter van levenslust en levensblijmoedigheid, gelijk de omgekeerde
richting (Verneinung) pessimistisch gekleurd is.
agamogenesis (Gr. van á, ya,usiv =huwen, en yFvFo i; =
geboorte) . Ongeslachtelijke voortplanting zonder vorming van gameten, gelijk die bij de amphigone voortplanting met hare versmelting van geslachtscellen
gevormd worden.
agens (Lat. van agere, handelen) . Wen name kracht
of werkzame stof.
agglomeraat (Lat. van ad en glomerare = tot een
kluwen opeenhoopen of samenpakken). Ordelooze, niet
organisch samenhangende bijeenvoeging van deelen,
als inzonderheid voorkomend bij gesteenten, maar naar
analogie daarvan ook gebezigd op ander gebied.
aggregaat (Lat. van ad en grex = kudde of groep).
Bloot mechanische opeenhooping zonder onderling
organisch verband. In de natuurkunde duidt de zoogen.
aggregaatstoestand eener stof de cohaesiegrootte aan,
die er bestaat tusschen de moleculen.
agnaten (Lat. van ad, en natus = geboren). Ook wel
„zwaardmagen" geheeten, dáár waar de afstamming
der kinderen uitsluitend gerekend wordt naar de
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mannelijke lijn, in samenhang met de vaderlijke macht

van het patriarchaat. In tegenstelling zoowel van de
zoogen. c o g n a t e n, waar eene verwantschap der
kinderen met beide ouders wordt aangenomen, als
van de s p i 1 m a g e n, waar die verwantschap uitsluitend gezocht wordt in de vrouwelijke lijn, gelijk
in een beslist matriarchaat.
agnosie (Gr. van á = zonder, en yvé o:: = inzicht).
Onwetendheid, in den zin van het wijsgeerig besef, door
Socrates neergelegd als de slotsom zijner overdenkingen
in de woorden: „ik weet dat ik niets weet", m.a.w. ik
ben mij bewust van mijn grenzenlooze onkunde.
agnosticisme. De leer van het onkenbare. Deze
naam, afkomstig van Huxley, duidt de richting aan
welke zich onthoudt van eenige besliste uitspraak
aangaande oorsprong, wezen en einddoel der dingen
of andere zuiver metaphysische vraagpunten, waaromtrent wij niet in staat zijn te geraken tot eenige
positieve kennis of oordeel van wetenschappelijke
waarde, aangezien de diepste achtergrond der verschijnselen ons ten eenenmale onkenbaar blijft. Wat
achter de verschijningswereld is gelegen blijft ons
verborgen, en alle bespiegelingen daaromtrent blijven
onvruchtbaar en derven eiken maatstaf van waarheid. Het agnosticisme predikt dus een methode
van onthouding: reason cannot show itself more
reasonable than to leave reasoning on things above
reason (Spencer). Vooral in Engeland heeft dit aan het
positivisme nauwverwante standpunt veel aanhang
gevonden.
agoraphobie (Gr. van á yopá = markt en c dj3os = vrees) .
Ziekelijke pleinvrees of angst om zonder hulp een
open ruimte over te steken: een tegenbeeld van de
zoogen. c l a u s t r o p h o b i e of vrees voor af ge-

Ahriman -- Altruisme

sloten ruimten. Deze agoraphobie k an zich voordoen
zonder dat zij gepaard gaat met duizeligheid en terwijl
de er door getroffene zich de ongegrondheid zijner
vrees welbewust is.
Ahriman. De god des kwaads in Zoroaster's godsdienstleer van duotheïstisch karakter. Als geest der
duisternis is in die Perzische voorstelling Ahriman de
verpersoonlijking van de boosheid en bron van alle
kwaad; — in tegenstelling van Ormuzd of Ahuramazda, den geest van het goede en des lichts.
akromegalie (Gr. van á.pos = uiterste, en thiyaS =
groot). Pathologische overmatige reuzengroei van
lichaamsdeelen b.v. ledematen, in verband staande
met abnormale functioneering van inwendige klieren.
albinisme (Lat. van albus = wit). Pigmentatrophie
der huid, waardoor deze een zeer lichte kleur aanneemt.
algolagnie (Gr. van áAyos = smart en AáyvFCa = geilheid). Het wellustig genot vinden in smart aandoen
of pijn verdragen, rustend op een erotischer bodem.
Deze ziekelijke aanleg omvat zoowel het Sadisme als
het Masochisme, al naargelang een lust tot machtsvertoon dan wel een lust tot zich onderwerpen er in tot
uiting komt.
algorisme. Verbastering van den naam des Arabischen wiskunstenaars Alchwarizmi (± 800 n.C.). Oorspronkelijk werd hiermede een rekenboek of de rekenkunst aangeduid; maar thans verstaat men daaronder
de mathematische behandeling van een logisch vraagstuk door dit op te stellen in een symbolisch teekenschrift om het daarna op te lossen op de wijze van een
wiskundige vergelijking.
altruisme (Lat. van alter = de andere). Het woord,
afkomstig van Comte, dient ter aanduiding van al die
beweegredenen van gedraging, welke zich het welzijn
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van anderen voor oogen stellen. Terwijl zijn tegenbeeld

de zelfzucht voortspruit uit diening van eigenbelang
en eigenliefde, vloeit de altruïstische gezindheid voort
uit 's menschen socialen aanleg en neigingen. Adam
Smith zocht haren diepsten grond in een aangeboren
sympathie; anderen weer brengen haar in verband
met de voortplantingsdrift.
Het altruïsme wordt door Kreibig omschreven als
„het bewust lager stellen van eigen grootex welzijn of
smart beneden een kleiner welzijn of smart van anderen en een dienvolgens handelen." Stelt men in deze
definitie in plaats van de onderstreepte woorden de
daaraan tegengestelde begrippen, dan verkrijgt men
eene omschrijving van het egoïsme. Vgl. sympathie.
ambiguiteit Dubbelzinnigheid van woorden of begrippen. In het Grieksch spreekt men van amphibolie.
Vgl. de amphibologie of reservatio mentalis, d.i. het
dubbelzinnig zich uitlaten om daardoor geen zedelijke
verplichting op zich te nemen in de zedeleer der
Jezuïeten.
ambivalentie (Lat. van ambo = naar beide zijden,
en valere = waard zijn) . Dubbelwaardigheid, vooral
in de gevoelsleer, wanneer eenzelfde iets terzelfder tijd
tegengestelde gevoelens en aandoeningen opwekt ; m. a. w.
wanneer tegengestelde gevoelstonen aan eenzelfde iets
zijn verbonden, waardoor dikwijls eigenaardige gemoedsbotsingen tot stand komen.
amnesie (Gr. van á en t vi3o-tS = herinnering). Het
zich niet kunnen herinneren door een verzwakking of
verlies van geheugen, of liever verlies van reproductie
d.i. terugroeping in 't bewustzijn van woorden, voorstellingen of herinneringsbeelden. Volgens Freud zijn
vele dier amnesieën in het dagelijksch leven terug te
brengen tot verdrongen complexen.
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amnestiek. De kunst van vergeten, d.i. liet uit de
herinnering weten te verdringen van onaangename
belevingen en ongewenschte geheugenbeelden.
amoreel. Hetgeen staat buiten de moraal en het
zedelijk oordeel. Zoo noemt men amoralisme die richting, welke de gewichtigheid der gebruikelijke zedelijke
onderscheidingen ontkent, zooals wij dit b.v. vinden
bij Stirner.
amphibolie (Gr. van A i = naar weerskanten, en
(3x3,,AEly = werpen). Dubbelzinnigheid ; tweeslachtige
beteekenis van woorden, tot onderlinge verwisseling en
misverstand aanleiding gevend. Vgl. ambiguiteit.
amphimixie (Gr. van á,upí = van weerskanten, en
1h74:; = menging). Deze benaming werd door Weismann
gegeven aan die voortplanting, bij welke eene menging
plaatsvindt van twee idioplasten, gepaard gaande met
eene vermenging van beider individueele hereditaire
eigenschappen, waarin dan de voornaamste bron zou te
vinden zijn voor de congenitale variatie, zonder dat daarvoor eene overerving van gedurende het leven verworven
eigenschappen behoeft te worden aangenomen.
anabiose (Gr. van ává en (3icvcrcs = herleven). Het bij
sommige lagere diersoorten, b.v. Rotiferen en Tardigraden, nadat deze een tijdlang wegens te groote koude
of droogte in schijnbaar levenloozen toestand verkeerd
hebben, tot nieuw leven ontwaken, wanneer wederom
gunstiger levensomstandigheden zijn ingetreden.
anabolie. Zie katabolie.
anachoretisch (Gr. van áva en xropFw -= zich terugtrekken). Kluizenaarsachtig, inzonderheid betrekking hebbende op de Christelijke kluizenaars in de Oostersche
landen vooral Egypte in de vroege Middeleeuwen.
anaesthesie. Het verlies van zinnelijke gewaarwording, zooals door plaatselijke of algemeene toe-
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diening van scheikundige verdoovingsmiddelen (anaesthetica) als chloroform en aether.
analgesie (Gr. van á en ábyos = smart). Het verlies
van gevoeligheid voor pijn; dikwijls als overgangsvorm tot latere anaesthesie in geval van toepassing
van verdoovingsmiddelen of narcotica.
analoog. Zie homoloog.
analytisch (Gr. van ává en x"vvc = losmaking) . Het in
zijn bestanddeelen ontbinden en ontleden; in tegenstelling van het synthetisch of opbouwend-verbindend
oordeel. De analyse lost een begrip op in zijn kenmerkende bestanddeelen op de wijze eener ontbinding
in factoren in de algebra.
anamnesie (Gr. van ává en kg/Rol; ` herinnering). Het
terugroepen in het geheugen van een vroeger leven
in de zielsverhuizing; bij Plato het vermogen zich zijn
voorbestaan te binnen te brengen.
androgynie (Gr. van ávr4p = man en yvv4
vrouw.)
Vorm van gedeeltelijk of pseudo-hermaphroditisme,
waardoor een geëffemineerd mannelijk type ontstaat, gelijk een soort van virago of manwijf ingeval
van gynandrie.
animisme (Lat. van anima = ziel). Het geloof aan
een bezield zijn van lichamen in de natuur door een
ziel of geest als levend beginsel; een veel verbreid
geloof bij de natuurvolken.
annihilatie (Lat. van nihil = niets). Vernietiging,
opheffing.
anomalie (Gr. van á en 4uaxd; = oneffenheid, onregelmatigheid) . Afwijking van den regel.
anthropocentrisch. Zoo noemt men elke wereldbeschouwing, die den mensch verheft tot het eigenlijk
middelpunt, waaromheen alles draait.
anthropologle (Gr. van avOpanroc = mensch). In 't alge-
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meen: wetenschap van den mensch of menschenkunde. Maar langzamerhand in beteekenis beperkt tot
die kennis in somatischer zin, d.w.z. die van den mensch
beschouwd als dierlijk wezen in zijn specifieke kenmerken. 1) De natuurlijke geschiedenis dus van den
mensch, inclusief de vergelijkende studie der menschenrassen, terwijl dan de anatomie of ontleedkunde enkel
den morphologischen bouw besch rijft. Daa rn evens
treden dan de e t h n o 1 o g i e als het geestelijk leven
der menschenrassen beschrijvend, en de sociologie
als hun maatschappelijk leven beh an delend. In tegenstelling van die laatsten houdt dus de anthropologie
zich meer bepaaldelijk bezig met de physische en
physiologische zijde.
anthropometrie. De meting van verschillende lichaamsdeelen volgens de methode v an Bertillon ter
vaststelling van de identiteit van misdadige individuen, ook wel Bertillonage genoemd.
anthropomorphisme (Gr. van áv8 px ro; = mensch en
^copq) = vorm) . De neiging om niet-menschelijke dingen
te bezien onder een specifiek menschelijk gezichtspunt;
bekend is Goethe's woord: „der Mensch begreift niemals wie anthropomorphisch er ist". In den godsdienst
verstaat men daaronder meer in 't bizonder die godsvoorstelling, bij welke aan de Godheid eene menschelijke gedaante en allerlei menschelijke aandoeningen,
karaktertrekken en gemoedsbewegingen als toom, afgunst, berouw enz. worden toegekend. Het zijn vooral in
de Oudheid XENOPHANES en in onzen tijd FEUERBACH,
die daarop de aandacht hebben gevestigd. Niet God,
1) Vandaar dat HAECKEL de anthropologie beschouwde als
een deel der zoologie. In Engeland daarentegen wordt onder
den term anthropologie veelal ook de ethnologie of volkenkunde begrepen.
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zegt Feuerbach, schiep den mensch naar zijn beeld,
maar omgekeerd de mensch God naar zijn eigen beeld,
zoodat Deze werd tot een naar buiten geprojecteerde
verpersoonlijking van eigen wenschen en illusies, tot
's menschen eigen geïdealiseerd en vergoddelijkt wezen.
anthroposophie (Gr. van aoVa = kennis).Een nieuwere
vorm van theosophie, door Rud. Steiner in 't leven
geroepen en zich van de vroegere gedaante vooral
onderscheidend ten opzichte van de kenleer. In een
schijnbaar wetenschappelijk kleed wordt hier een
eigenaardig mengsel van mystiek en intellectualistische
bespiegeling voorgedragen.
antinomie. Onderlinge tegenstrijdigheid van twee
aan elkander tegenovergestelde en beide op goede
gronden verdedigbare oordeelen of leerstellingen. Kant
voert een viertal van dergelijke antinomieën aan,
waarin volgens hem de tegenstelling valt op te lossen
langs transscendentalen weg.
antipathie. Het omgekeerde van sympathie, d.w.z.
de in het gevoelsleven rustende onberedeneerde en
instinktieve afkeer, die, zijn wortels vindend in het
onderbewustzijn, veelal volkomen ongemotiveerd
schijnt en den vorm aanneemt van eene geestelijke
idiosyncrasie.
antistrephon (Gr. van 0-rp481V = draaien). Een argument of redeneerwijze, die op hem die ze aanwendt
kan worden teruggeworpen en tegen hemzelven kan
worden gekeerd en toegepast.
antithese. Tegenover-elkander-stelling van twee onderling onverzoenlijke leerstellingen of standpunten; —
als tegenbeeld van de synthese, die juist omgekeerd
zulke tegenstellingen in een hoogere eenheid zoekt
op te lossen.
apagoge (Gr.). Eene indirecte bewijsvoering, waarbij
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de juistheid of de onjuistheid eener bewering wordt
bewezen door de onjuistheid of de juistheid der tegenovergestelde bewering, doordat deze laatste in tegenspraak dan wel in overeenstemming verkeert met de
erkende waarheid. Eenigermate verwant hiermede is
de zoogen. „deductio ad absurdum", waarbij uit de
logische gevolgtrekkingen, waartoe zekere bewering
zou moeten voeren, hare ongerijmdheid wordt aangetoond.
apathie. Onaandoenlijkheid voor aandoeningen en
hartstochten.
aphasie (Gr. van á en 0áac5 = spraak). Pathologische
sprakeloosheid door geheugenverlies van woorden of
van woordvorming bij eene laesie van Broca's spraakcentrum in de derde linker hersenwinding, terwijl
verstand noch spraakwerktuigen daarbij in 't minst
behoeven gedeerd te zijn. Evenwel, verschillende
soorten van aphasie worden onderscheiden, zooals sensorische, motorische enz. Nevens de aphasie kent men
ook een agraphie of schrijfamnesie, en een alexie of
visueele woordamnesie. De aphasie zelve is ook wel
alalie (van Ia ev = praten) geheeten.
aphorisme (Gr. van árd en bgEty = begrenzen, dus
eig. afgrenzing 1). Het woord, reeds gebezigd door
Hippocrates, duidt aan eene korte, nauwkeurige en
kernachtige uitspraak, in welke een voor het leven
bruikbare sententie is neergelegd, betrekking hebbend
op een omgrensd gebied en bij voorkeur zich bewegend
op dat der moraal. Reeds Heraklitus en Demokritus
muntten uit in het geven van zulke leerrijke en be1) Hetzelfde beeld vindt men in het woord „term" van terminus, evenals in ons „omlijning" of „omschrijving", terwijl
ook in het Latijnsche „definitio" het begrip finis _ einde
vervat is.
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hartigenswaardige zinspreuken; gelijk in later tijden
vooral Fransche schrijvers als La Rochefoucauld en
Vauvenargues daarin hebben uitgeblonken.
apodictisch (Gr.) Een stellig beweren, dat geen tegenspraak duldt, omdat men meent dat de juistheid ervan
onomstootelijk vaststaat en onweerlegbaar is, zoodat
een ieder die bewering noodwendig als waarheid heeft
te aanvaarden, ook zonder daarvoor tot steun aangevoerde argumenten.
apogamie (Gr. van 47rd en 2, ag,s7v — huwen). In de
plantkunde de vervanging van de gebruikelijke geslachtelijke wijze van voortplanting door eene asexueele, doordat de geslachtsorganen niet tot ontwikkeling
komen, althans niet vermogen te functioneeren.
apokatastasis (Gr.) . De periodieke en voortdurende
terugkeer tot reeds vroeger bestaan hebbende toestanden in telkens wederkeerende werelden en in een
eeuwigen kringloop van alle gebeuren. Bij alle onophoudelijke verandering zou terzelfdertijd alles zich telkens
weer herhalen, na hoeveel tijd ook, in een eeuwigdurend
zichzelf opbouwen en wederom vernietigen, zonder dat
de loop der wereld streeft naar een bepaald doel, dat
anders reeds lang zou bereikt moeten zijn bij de
eeuwigheid van haar bestaan.
Apollinisch. Zoo noemt Nietzsche het op orde en
harmonie gerichte intellectueel-geestelijke; in tegenstelling van het Dionysische, hetwelk het levenskrachtige, hartstochtelijke, voluntaristisch strevende, heroïsche en tragische vertegenwoordigt.
apologie. Verdedigingsrede of -geschrift, inzonderheid wat betreft de Christelijke godsdienstleer om deze
te handhaven tegenover andersdenkenden.
apostatisch (Gr. van áro = af, en o'Táo-l; = stand).
Afstaand, afvallig.
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apperceptie. Bewuste voorstelling of waarneming,
die, in onderscheiding van eene perceptie als bloot
passieve gewaarwording, zich voordoet ingeval het
voorgestelde of waargenomene komt te liggen in het
blikpunt der opmerkzaamheid, hetzij dan opzettelijk
zoo gewild, hetzij onwillekeurig daartoe gedwongen.
Nadat het woord voor het eerst als afzonderlijk begrip
werd gebezigd door Leibniz, is later vooral in Wundt's
psychologie de apperceptie als bewuste en gewilde
geesteswerkzaamheid een groote rol gaan spelen bij
de verklaring van zielkundige verschijnselen, die door
de zoogen. associatie-psychologie op gansch andere
wijze worden uitgelegd.
aprioristisch. Aldus noemt men die bestanddeelen
onzer kennis, welke reeds van den beginne af aan,
buiten alle ervaring om, ons zijn gegeven, en die juist
dáárom een karakter dragen van algemeenheid, noodwendigheid en algemeengeldigheid, omdat zij onafhankelijk zijn van alle wisselende persoonlijke ervaring,
uit welke slechts a posteriori kennis kan worden afgeleid. Evenwel Spencer, Lewes en andere empiricisten verklaren het aprioristische in onze kennis voor
een instinktief geworden, overgeërfde ervaring der
soort.
argumentum ad hominem. Een bewijsgrond die betrekking heeft op een bepaalden persoon en daarom
slechts voor dezen geldig is, zonder een algemeene
bewijskracht te bezitten.
aristocratie (Gr. van á pcoTGS = beste en upxTFTv =
heerschen). Heerschappij van de besten, d.i. van de
edelen en voornamen. Hoewel eigenlijk niet gebonden
aan een bepaalden stand of klasse, werd de naam toch
daarmede vereenzelvigd. Eene aristocratie is zeker
voortreffelijk, mits daaronder verstaan wordt niet een
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standbevoorrechting eenvoudig op grond van geboorte
zonder eenige eigen krachtsinspanning, maar eene
sociaal-aristocratie, d.w.z. eene heerschappij van de
besten in den zin van kundigsten, karaktervolsten en
meest bevoegden.
artefact. Kunstprodukt, in tegenstelling van natuurprodukt.
ascese (Gr. van áa'scsiort; = oefening) . Oorspronkelijk
de onthouding en matige levenswijze der athleten bij
hunne voorbereiding tot de wedstrijden. Later meer
algemeen de bedwinging der zinnelijke lusten en driften
in zelfoverwinning en verzaking; de beheersching
van hartstochten en begeerten in een dooding des
vleesches en zelftuchtiging, om de ziel te bevrijden
van storende lichamelijke invloeden en haar zoodoende
geschikt te maken voor hare bestemming. Zoo bij de
als kluizenaars levende Anachoreten in de Middeleeuwen. Niet slechts lichamelijke behoeften werden
bestreden en beteugeld, maar ook die van geest en
hart; zoo de geneugten van gezelschaps-, familie- of
gezinsleven, evenals die van kunst en wetenschap.
Zij alle werden in den ban gedaan, want niets mocht
afleiden van het alleen de aandacht waardige zieleheil
en het overpeinzen van de dingen Gods. Zulk een ascetisme is natuurlijk lijnrecht tegengesteld aan alle
hedonisme en epicurisme.
aseiteit. Zelfgenoegzaamheid; in volkomen zelfstandigheid en onafhankelijkheid, in en door zichzelf (a se)
bestaand, zooals men zich de Godheid voorstelt. Een
soortgelijke volkomen onafhankelijkheid vindt men
in Spinoza's „causa sui" der goddelijke substantie.
assertorisch. Stellige bewering zonder nader bewijs.
assimilatie Het aan zichzelf gelijk of gelijkvormig
maken. Zoo in de plantkunde het vervormen van
Kort Woordenboek
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opgenomen stoffen, zóó dat deze kunnen dienen
tot opbouw van het organisme: het vervormen van
voedingsmateriaal tot levend protoplasma. Onder
assimilatie verstaat men dus in de algemeene physiologie al die chemische processen, welke verbonden zijn
met den opbouw der levende substantie; in tegenstelling van de dissociatie, die haar uiteenvalling omvat.
Maar ook op geestelijk gebied vindt het woord toepassing; het duidt dan aan een verwerken en opnemen
van nieuw materiaal in de reeds bestaande gedachtencomplexen.
associatie van voorstellingen. De term, afkomstig
van Locke, duidt aan het psychisch proces, waardoor
de eene voorstelling de andere oproept, doordat zij
af daarmede naar den inhoud zekere punten van overeenkomst vertoont, af daarmede voorheen naar tijd of
plaats gemeenschappelijk of in onmidde llijke opeenvolging is opgetreden, zoodat beide zich gezamenlijk in
't geheugen hebben vastgelegd. Van beide genoemde
soorten van associatie is de eerste wel de interne, de
laatste de externe genoemd; terwijl sommigen gepoogd
hebben de eene tot de andere soort te herleiden.
De associatie van voorstellingen werd het eerst uitvoerig uiteengezet door Hartley en James Mill, terwijl
in onzen tijd de associatiepsychologie vooral werd
voorgestaan door Ziehen.
asthenisch (Gr. van á en o'Oivo; = kracht) . Krachteloos, gebruikt ter aanduiding van die affecten, welke
het levensgevoel verminderen, zooals vrees en schaamte.
astrale lichaam. Onzichtbaar en ontastbaar, maar
als drijfkracht zeer werkzaam gedacht in het organisme.
Het bestaan eener dergelijke substantie werd reeds geleerd door Paracelsus, tijdgenoot van Karel V; en
in het moderne occultisme wordt zulk een bestaan
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veelvuldig aangenomen ter verklaring van raadselachtige verschijnselen.
astrologie. Waarzegkunde, ontleend aan den stand
der sterren en den loop der hemellichamen; sterrenwichelarij, die 's menschen toekomstig levenslot wil
voorspellen uit den stand der gesternten bij zijn geboorte, daar deze van den hoogsten invloed geacht
wordt op zijn karakter en lotsbedeeling.
ataraxie (Gr. van á en Txpáo'o. Fiv = beroeren). De
onbewogenheid der ziel, onaantastbaar door de tegenspoeden en wisselvalligheden des levens en de
slagen van het noodlot. Volgens vele Grieksche wijsgeerige scholen als die van Demokritos, de Stoïci en
de Sceptici, was zulk een onaandoenlijkheid des gemoeds een kostbare vrucht van wijsgeerig inzicht.
atavisme (Lat. van atavus = voorvader) . Erfelijkheidsverschijnsel, bij hetwelk zekere kenmerken van
verwijderde voorouders wederom optreden in den
aanleg der veel latere nakomelingschap als een soort
van terugslag naar een ver verleden. Een terugvallen
tot voormalige vormen, hetzij dan op 't gebied van den
lichaamsbouw, hetzij op dat van het psychisch leven.
athanasie (Gr. van á en 9ávaro; = dood) . De onsterfelijkheid, terwijl de leer daaromtrent „athanatologie"
genoemd wordt.
athaumasie (Gr. van á en d 1UggFl y = zich verwonderen). Het zich over niets verwonderen, een volgens
Demokritos voor den wijze noodwendige voorwaarde
van zielsrust en gelukzaligheid. Evenzoo sprak Horatius van een „nil admirari". Anderen daarentegen weer
als Plato beschouwen de verwondering als grondslag
en begin van alle philosopheeren. Vgl. ataraxie.
atheisme. Loochening van een Godsbestaan, en
daarmede ook meer in 't algemeen het ontbreken
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van allen godsdienstzin. Een groote strijd is er gevoerd
over de vraag, of er al dan niet volksstammen op aarde
gevonden werden zonder eenig Godsbesef: het bestaan
derzulken werd door Lubbock uitvoerig in bevestigenden zin betoogd; terwijl weer anderen, vooral theologen,
zulk een volkomen ontstentenis van Godsgeloof ten
eenenmale ontkenden.
atman. In de Indische philosophie wordt hiermede
aangeduid de algemeene wereldziel, in welke zich de
persoonlijke ziel verliest en die het gansch heelal doordringt als het zout het water.Voorzooverre die wereldziel
in den mensch tot tijdelijk partieel bewustzijn geraakt,
openbaart zij zich bij hem als persoonlijkheid; maar bij
den dood gaat dat partieel bewustzijn weer verloren,
en lost de ziel zich weer op in het groot geheel waaruit
zij afkomstig was en waarvan zij deel uitmaakte.
atomistiek (Gr. van á en Tigvet v = doorsnijden). De
leer van de atomen als kleinste, ondeelbare stoffelijke
elementen, uit welke de lichamen zijn opgebouwd. Voor
de eerste maal werd die voorstelling geleeraard door
Leukippos en Demokritos (5de eeuw v.C.), volgens wie
de atomen, waaruit de wereld is saamgesteld, de bouwsteenen vormen zoowel van de ziel als van alle materie.
atrophie (Gr. van á en Tp4FCV = voeden). Het niet
gevoed worden, d.w.z. het achteruitgaan door gebrek
aan voldoende voeding. Meer speciaal de verschrompeling deswege van een orgaan of weefsel, doordat
dit wegens verandering van omgeving en levenswijze
zijn oorspronkelijke beteekenis heeft verloren en daardoor vrijwel onnoodig is geworden, of ook wel door een
ander orgaan in zijn functie is vervangen. Zulk een
buiten-gebruik-stelling, die zich door overerving
op het nageslacht bestendigt, speelt een voorname rol
in de Lamarcksche evolutieleer. Het omgekeerde ver-
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schijnsel van overmatigen groei en ontwikkeling draagt
den naam van hy jertro phie.
attribuut. Een kenmerkende eigenschap van iets;
in tegenstelling van de modi en accidenten, welke
slechts de onwezenlijke en veranderlijke eigenschappen
daarvan uitmaken. Bij Spinoza vormt het attribuut
een praedikaat der substantie, die er oneindig vele
van bezit, van welke wij er evenwel slechts een tweetal
kennen, namelijk denken en uitgebreidheid.
aura. Volgens de parapsychologie het hulsel, hetwelk als een soort van uitstraling het menschelijk
lichaam omgeeft.
autarkie (Gr. van avrd = zelf en ,zpxet = toereikend
zijn). De zelfgenoegzaamheid, d.i. de behoefteloosheid
en de onafhankelijkheid van anderen, gelijk Cynici en
Stoïci die als levensideaal predikten.
autodidakt (Gr. van atTrók = zelf, en^ lUóXEIV = leeren).
Degene, die zonder regelmatig en cursorisch onderricht
zichzelven door eigen studie, buiten een leermeester
om, zijn theoretische en praktische kennis in zekere
wetenschap of werkkring weet te vergaderen, met al de
vóór- en nadeelen aan zulk een verwervingsmethode
verbonden.
autoërotisme. De op eigen persoon gerichte erotische
neiging, zooals b.v. het Narcisme.
automatisch. Werktuigelijk zonder besturenden, overleggenden en nadenkenden wil. Oorspronkelijk bewust
plaats hebbende handelingen kunnen later, onder invloed van oefening en gewoonte, volkomen machinaal
en automatisch geschieden, hetgeen veel tijd en psychischen arbeid bespaart. Zulk een automatische beweging, hoewel onwillekeurig en zonder voorafgaande
overweging plaatsgrijpend, kan toch zijn samengesteld
uit een aantal harmonisch gecoördineerde deelen.
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Volgens Descartes waren de diere n, in qualitatieve
onderscheiding van den mensch, niet anders dan bloote
automaten, die als machines werkten en op uitwendige
prikkels reageerden zonder eenig verstandelijk overleg:
eene wijze van voorstelling, waarvan de onjuistheid
reeds lang is aangetoond.
autonomie (Gr. van avtrdc, = zelf en vo' o; = wet).
Zelfbepaling uit eigen wezen; het zichzelf de wet voorschrijven, — in tegenstelling van heteronomie, waar
het gezag van elders afkomstig is en b.v. de zedewet van buitenaf wordt opgelegd. Autonoom b.v. zijn
die moraalsystemen, waarin de oorsprong der zedelijke
verplichting wordt gelegd in het handelend individu
zelf; zoo b. v. bij Kant, die een zelfstandige zedewet
opbouwt, die niet gebonden is aan een bepaald godsdienstig geloof.
autoriteit. Gezag, ook op geestelijk gebied, hetzij
dan van de Kerk, hetzij van bepaalde geschriften of van
4:4 der Pythagoeen bepaalden leermeester. Het x
reeërs, of het „het staat geschreven" der rechtgeloovigen. Autoritatief noemt men die ethiek, welke de
zedelijkheid terugbrengt tot een opvolging van heteronome goddelijke of staatsgeboden.
autosuggestie. Het zichzelven bijbrengen van een
denkbeeld; gewoonlijk in den ongunstigen zin van zelfbedrog of het zichzelf iets wijsmaken. Bizonder sterk
vindt men dit bij hystericae; terwijl het als geneesmethode een hoofdrol speelt in de leer van Coué, die
aan de verbeeldingskracht een hoogere uitwerking toekent dan aan de wilskracht.
autotelie. (Gr. van avTÓ* = zelf, en TA4 _ doel).
Het zijn doel in zichzelf vinden (Selbstzweck); in tegenstelling van de heterotelie, waar het doel in iets daarbuiten liggends is gelegen.
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Averroisme. De leer van den Arabischen wijsgeer
Averroës of Ibn Roschd (l2de eeuw), die evenals reeds
vóór hem zijn landgenoot Avicenna, de leer van Aristoteles zocht te vereenigen met het neoplatonisme en
daarbij aan de onsterfelijkheid der ziel elk individueel
karakter ontzegde; terwijl anderen weer, in plaats van
zulk een pantheïstische uitlegging van Aristoteles, diens
leer meer naturalistisch verklaarden.
De leer van Averroës werd geruimen tijd onderwezen vooral aan de Universiteit van Padua, maar
zij werd door de Kerk in den ban gedaan.
axioma. Een zelf evidente waarheid, die zich als
zoodanig onmiddellijk aan ons opdringt, omdat het
tegengestelde ondenkbaar is, terwijl het bewijs zoowel
onnoodig als onmogelijk is. Zulke vooropgestelde
axiomata zijn als grondslag onmisbaar voor den opbouw
van een wetenschap als de wiskunde.
Volgens sommige nieuwere pragmatistische zienswijzen zouden de axioma's niets anders zijn dan een
soort van onderling overeengekomen definities, voortgesproten uit een streven naar harmonische samenvatting der ervaringsuitkomsten als onmisbaar denkmiddel. Zoo zijn volgens Poincaré de axioma's noch aan
de ervaring ontleende stellingen, noch aprioristische
waarheden, maar eenvoudig berustend op onderlinge
overeenkomst, nadat zij in den strijd der denkbeelden
zich als de bruikbaarste, eenvoudigste en het best de
ervaring recht doende hebben uitgewezen. Hij bepleit
daarmede een zelfde denkoeconomisch beginsel als
zijn Duitsche geestverwant Mach.
axiologie (Gr. van á fa = waarde). Waardeleer, soms
ook wel (zooals bij Kreibig) „timologie" (van Tii.ci _
waarde) geheeten. De waardeleer, waarop eerst in
onze dagen met nadruk werd gewezen, speelt inzonder-
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heid een gewichtige rol in de Badensche school van
Windelband en Rickert.

B.
=

Binomisme (Gr. van vogk;
verdeeling). Een door
Ziehen in den laatsten tijd in de kenleer en de logica ingenomen standpunt, waarbij een tweetal hoofdbetrekkingen in het gegevene wordt aangenomen, namelijk
de causale en de parallelwetten.
biogenetische grondwet. Zie ontogenie.
biologie. Levensleer; meer bepaaldelijk de wetenschap
van de levensvoorwaarden der organismen en van hunne betrekking tot de buitenwereld, alsmede die van de
algemeene levenswetten en levensverschijnselen, waarbij natuurlijk de genetische methode een groote rol
speelt. Ook de sociologie en de psychologie rekent
Huxley als onderdeelen te behooren tot de biologische
wetenschap.
biologisme. De richting welke de vraagstukken der
kenleer biologisch wenscht te zien behandeld, d.w.z.
vanuit het standpunt van levensbehoud en levensbevordering.
blasphemie (Gr. van 13xágn-co = schaden en cpvi,j =
naam). Het kwetsen van iemands goeden naam; meer
speciaal in den zin van godslastering, die bij de Joden
(Levit XXIV: 14 en 16) en ook elders met den dood
gestraft werd. Verwant hiermede, hoewel minder erg,
is de profanatie of heiligschennis (vgl. Marcus I I I : 29) .
blastophthorie (Gr. van I3.ao- z-4 = kiem en c jo pá =
verwoesting). Bederf der kiemcellen door alcohol, lues,
tuberculose enz. De naam is afkomstig van Forel.
byzantinisme. De naam, afgeleid van Byzantium, het
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latere Konstantinopel, wordt gebezigd voor het vernederend, onderdanig kruipen voor en vleien van vorsten
en hooggeplaatsten om zich hun gunst te verwerven
en voordeelen daarvan te plukken.

C.
Casuistiek (Lat. van casus = geval) . Dat gedeelte
der zedeleer, hetwelk handelt over de gevallen, waarin
door een botsing van tegenstrijdige plichten het geweten in moeielijkheid kan geraken over wat te doen
staat. Zoo b. v. de kwestie van het al dan niet geoorloofd zijn van een noodleugen of van het niet houden
van een door geweld, list of bedrog afgeperste belofte.
Helaas is de casuïstiek veelal misbruikt om het geweten
in slaap te sussen en om met behulp van spitsvondige
redeneering en muggenzifterij een gedragslijn te rechtvaardigen, die overeenstemt met gekoesterde wenschen. Bekend o.a. is de casuïstiek van Escobar uit
de dagen van Pascal, die de casuïstiek der Jezuïeten zoo
meesterlijk bestreed in zijn „Zettres à un provincial".
causaliteit. Oorzakelijkheid. Beroemd dienaangaande
is de leer van David Hume, volgens wien dit begrip
berust op gewoonte en associatie van voorstellingen:
waar wij twee gebeurtenissen plegen verbonden te
zien, ontstaat een psychische dwang deze als bijeenbehoorend te gaan beschouwen. Een absolute geldigheid of zekerheid is aan zulk een oordeel evenwel
niet toe te kennen; ten allen tijde zou het door
eene gewijzigde ervaring kunnen veranderen. In tegenstelling van die opvatting bracht Kant het begrip
van oorzakelijkheid terug tot eene aprioristische kategorie van het denken.
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censuur. Zoo noemt men in de psychanalyse de afwering van voorstellingen; het dezulke niet toelaten en
onderdrukken, opdat zij niet helderbewust worden en
zich in handelingen omzetten. Het is juist dáárom
dat zij in den droom verschijnen in een gemaskerden,
symbolischen vorm.
chaos (Gr.). Bajerd of warboel d.i. toestand van wanorde, zooals men zich die dacht van de oermaterie
in de oorspronkelijke vormloosheid van het heelal, in
welke eerst later orde en regelmaat gebracht werden
bij de totstandkoming van den kosmos. Het woord
beteekent oorspronkelijk „ledige ruimte", vóórdat God
daarin de wereld schiep.
charakterologie (Gr. van zo páacFty = inkrassen). De
leer van het karakter of het ingegrifte, d.w.z. het kenmerkende van iemands wezen wat betreft zijn voelen,
zich gedragen en reageeren op indrukken en invloeden.
Zoo is iemands karakter gekenmerkt door zijn overwegende belangstelling, waardetoekenning en voorkeurgeving; inzonderheid ook door het totaal zijner
aangeboren wilsneigingen. Onder „karakter hebben"
verstaat men meer bepaaldelijk het volgens vaste beginselen handelen. Vooral de temperamentenleer en
de differentiaalpsychologie van Stern e.a. houden zich
met het karakter bezig, welks bestudeering ook voor
de ethiek van veel belang is.
Als karaktertypen onderscheidt Ostwald onder de
groote natuuronderzoekers de classieken en de romantici. Ribot weer onderscheidt in die typen in de eerste
plaats de sensitieven, de actieven en de apathischen;
Fouillée en Bain veestands-, gevoels- en wilsmenschen;
Jung de introversen en de extroversen. Gewichtig is hierbij
het vraagstuk, in hoeverre een karakter in den loop van
het leven voor verandering vatbaar is: Schopen-
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hauer b.v. ontkende de mogelijkheid van zulk een verandering ten eenenmale.
cheiromantie (Gr. van xFí p = hand en j. xvTEix =
waarzegging) . De bijgeloovige kunst, in 't Eng. „palmistry" geheeten, om uit de lijnen in iemands hand zijn
karakter en toekomst af te lezen en te voorspellen.
chemotaxis (Gr. van Tá Elv = richten). De aantrekkende of af stootende werking, die bepaalde chemische
stoffen uitoefenen op cellen als spermatozoïden,
leucocyten of bacteriën, waardoor deze zich naar die
stoffen heen bewegen of zich er van verwijderen.
claustrophobie. Zie agoraphobie.
cogito ergo sum (Lat. -= ik denk, dus ben ik) . Bekende grondstelling van Descartes als uitgangspunt
zijner philosophie, na te zijn aangevangen met een
volstrekten methodologischen twijfel 1) . De stelling is
evenwel minder treffend en veelzeggend dan zij schijnt.
Want af het cogito sluit het zijn in, zoodat met het
„sum" niets nieuws geleerd wordt; of de conclusie is
niet juist, aangezien uit het „cogito" alleen volgt dat er
gedacht wordt, zonder dat daaruit nog zonder meer
tot het bestaan van een zelfstandig denkend „ik" mag
besloten worden, de juistheid van welk besluit nog
afzonderlijk dient te worden nagegaan.
cognitief (Lat. van cognoscere = leeren kennen). Al
hetgeen behoort tot het gebied van het kennen en
weten, — in tegenstelling van het gevoels- en wilsleven.
Een term, vooral gebruikt in Engelsche geschriften.
collectivisme (Lat. van con en ligere = verzamelen) .
In tegenstelling van het individualisme, die richting
in de philosophie der geschiedenis, welke den loop der
historische gebeurtenissen toeschrijft niet aan de werk1)

Eigenlijk is deze grondgedachte reeds aan te treffen bij

AUGUSTINUS in zijn De civit. Dei XI : 26.
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zaamheid van enkelen, maar aan die van de groote
menigte, wier inzicht en streven den doorslag geven.
De leiders zijn daarbij niet anders dan de dragers der
heerschende denkbeelden; en slechts in zooverre zij
voeling houden met de menigte, vermogen zij iets te
bewerken, terwijl zij anders, indien zij tegen den geest
des tijds indruischen, niets tot stand brengen. Zoo zijn
volgens deze zienswijze de in de geschiedenis op den
voorgrond tredende persoonlijkheden eigenlijk een
produkt van hun tijd: een leer, bovenal voorgestaan
door de sociologen; — in tegenstelling van de heldenvereering van Carlyle e.a., die het zegevieren van
nieuwe denkbeelden toeschrijven aan de drijfkracht van
bepaalde krachtige persoonlijkheden, terwijl juist aan
het ontbreken van zulke superieure elementen de achteruitgang van volkeren zou zijn te wijten.
complex. Zoo noemt men in de psychanalyse een
groep van onderling samenhangende en geheel of gedeeltelijk in het onderbewustzijn verzonken psychische
elementen, bij welke de prikkeling van een hunner de
neiging vertoont ook de andere op te roepen vanwege
hun gemeenschappelijk affect, niet vanwege een onderlingen logischen samenhang.
conatief (Lat. van conatus = poging, onderneming).
Al datgene, wat betrekking heeft op het streven, het
willen en de actie, in tegenstelling van het cognitieve.
concatenatie (Lat. van catena = keten) . Het samengeketend zijn van een reeks van zenuwelementen ter
vorming van een doorloopende geleidbaan, langs welke
zenuwindrukken kunnen worden voortgeplant, ook
zonder aaneengesloten zenuwdraad; gelijk wij dat b.v.
vinden bij de dendrieten of boomvormig vertakte uiteinden van de zenuwcellen (neuronen of neurocyten) der
hersenschors, die een onderlinge contiguïteit vertoonen.
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conceptualisme (Lat. van conceptus = begrip). De
leer van het bestaan van algemeene voorstellingen,
hetwelk door Locke werd aangenomen, maar door
Berkeley en Hume werd geloochend.
concupiscentie. Begeerigheid, tegelijk met den toom
of lichtgeraaktheid door de Stoïci veroordeeld als
verderfelijke hartstocht.
congenitaal. Het aangeborene, in tegenstelling van
het gedurende het leven verworvene, welk laatste
waarschijnlijk niet overerfelijk is.
consanguiniteit (Lat. van sanguis = bloed) . De bloedverwantschap, welke een zoo groote rol speelt in de
familieverhoudingen, het erfrecht enz., maar bovenal
in de zeden en de wetgeving ten opzichte van het
geoorloofde huwelijk, in verband o.a. met de al dan
niet schadelijkheid van zulk een huwelijk voor de daaruit ontspruitende nakomelingen.
constellatie. In de zielkunde het samentreffen van
verschi ll ende psychische omstandigheden, b.v. van
gereproduceerde voorstellingen met overeenkomstige
neigingen, uit welk samentreffen dan hetzij een bizonder gunstig, hetzij ongunstig resultaat geboren
wordt.
contemplatie. Een algeheele verzonkenheid in gedachten; een toestand van overpeinzing, die omgaat
buiten alle zintuigelijke waarneming en waarbij men
door de sterke concentratie van aandacht wordt ontrukt aan den storenden invloed van indrukken van
buiten. Bij een rechte kunstgenieting bevindt zich
volgens Schopenhauer de mensch in een dergelijken
toestand, waarbij dan zijn wilsleven tijdelijk wordt
tot zwijgen gebracht en hij daardoor in staat is tot een
ongestoorde lustaandoening.
contiguiteit (Lat. van tangere = aanraken). Het naar
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ruimte of tijd aan elkander grenzen, gelijk dat bovenal
een rol speelt in de leer van de associatie van voorstellingen, hetzij dan als een gelijktijdigheid, hetzij als een
onmiddellijke opeenvolging.
contradictio in adjecto. Het met elkander in tegenspraak verkeeren van twee tot één geheel vereenigde
begrippen, b.v. v an het als praedikaat toegevoegd
adjectief en het substantief.
contrectatie (Lat. van contrectare = bevoelen, betasten) . Dat bestanddeel van de geslachtsdrift, hetwelk
bestaat in een zucht tot toenadering en lichamelijk
contact, optredend nevens het andere bestanddeel,
bestaande in de detumescentie (zie aldaar). De benaming is afkomstig van Albert Moll.
convergentie (Lat. van con = te zamen, en vergere =
hellen, buigen, zich neigen). In de oogphysiologie verstaat men daaronder die richting der beide oogassen,
waarbij de bliklijnen in beide netvliezen komen te
vallen op correspondeerende waarnemingspunten, zoodat van beide oogen de indrukken zich versmelten
tot één waarnemingsbeeld.
In de evolutieleer verstaat men onder convergentie
het samentreffen van twee verschillende ontwikkelingslijnen. Zoo kunnen door gelijksoortige levensvoorwaarden organismen ondanks geheel verschillende afkomst zekere gelijkenis met elkander gaan vertoonen.
Zoo gelijken b.v. dolfijnen en walvisschen, hoewel
zoogdieren, in sommige opzichten op visschen, ook al
is die overeenkomst slechts oppervlakkig zonder eenige
wetenschappelijke beteekenis.
coordinatie. De welgeordende samenwerking van
verschillende spieren ter voortbrenging eener samengestelde beweging. Het tegenbeeld hiervan vormt de
ataxie.
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corollarium (Lat. eig. - = kransje). Als toegift een volgstelling, die geen afzonderlijk bewijs meer behoeft.
correlaat. Een begrip hetwelk met een ander in een
dusdanig verband staat, dat beide niet zonder elkander
kunnen gedacht worden en beide elkander wederzijds
aanvullen. „Correlatie" duidt dus de wisselbetrekking
aan die er bestaat tusschen bepaalde begrippen.
creatinisme (Lat. van creare = voortbrengen, verwekken) . De leer, dat wèl het lichaam des menschen
geboren wordt uit zijn ouders, maar dat de ziel van
Goddelijken oorsprong is en bij de geboorte in het lichaam als wordt ingeblazen. In tegenstelling dus van
de leer van Tertullianus (± 200), dat de ziel wordt
verwekt tegelijk met het lichaam.
cretinisme. Vorm van idiotie, gepaard gaande met
aanzienlijke lichamelijke misvormingen als kropgezwel,
dwergachtige bouw, waterhoofd enz.
criminologie. De leer van de misdaad (crimen) en
van den misdadiger, op grond van psychologische,
sociologische en anthropologische gegevens.
criterium. Maatstaf of proefsteen van waarheid.
culpa. Schuld; in het strafrecht gebruikt, in tegenstelling van dolos, voor die strafbare handelingen
welke voortvloeien uit nalatigheid en verzuim, niet
uit kwaadwillig opzet, zoodat de dader slechts middellijk en gedeeltelijk voor het gevolg wordt aansprakelijk gesteld. De strafbaarheid loopt hier over de
vraag, in hoeverre dit gevolg door den nalatige had
kunnen en moeten worden voorzien.
cultuur (Lat. eig. -- bebouwing) . De aankweeking
en ontginning van aanleg en gaven tot veredelende
geestesbeschaving, waarvan de waarde voor de geluksbevordering des menschen door Rousseau werd in
twijfel getrokken.
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cynisme (Gr. van xvv = hond 1) : Eig. onbeschaamdheid, een naam toegepast op de school van Antisthenes,
die niet slechts alle weelde veroordeelde, maar die ook
al wat tot de stoffelijke behagelij kheid van levensvoering behoort minachtte en als onnatuurlijk en overbodig verwierp. Eerst door van al zulke begeerten
af te zien werd de mensch waarlijk vrij. Uit die school
is vooral beroemd geworden Diogenes en diens ontmoeting met Alexander. In later tijd werd de leer gematigd
en verzacht tot een menschwaardiger en edeler zedeleer in het Stoïcisme van Zeno. In het gewone leven
noemt men ook wel cynisch dengene, die hardvochtig
en ongevoelig is in zijn uitlatingen.
cytologie. (Gr. van XUTOS = hol (lichaam), overdr.
cel). Cellenleer; in onderscheiding van de histologie
(van ;TT of io rlov = weefsel) of weefselleer, die zich
meer bepaaldelijk bezighoudt met de cellen in haar
onderling verband, zooals zij weefsels en organen
opbouwen.

*

D.
Deductie. De afleiding van het bijzondere uit het
algemeene; het toepassen van zekeren stelregel of
zeker beginsel op bizondere gevallen, gelijk dat inzonderheid in de wiskunde gebruikelijk is en ook in
de rechtswetenschap een groote rol speelt, meer dan
in de natuurwetenschappen, waar de door deductie
verkregen gevolgtrekkingen telkens weer getoetst
1) Het is niet geheel zeker of de naam oorspronke lijk bedoeld
was als een scheldwoord, dan wel, wat waarschijnlijker mag
heeten, eenvoudig afstamt van het gymnasium Cynosarges,
waar de leerlingen van Antisthenes plachten samen te komen.
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worden aan langs inductieven weg verkregen gegevens.
Geen enkele wetenschap kan het stellen buiten deductie, maar ook geen enkele kan daarmede volstaan,
op straffe van zich te verliezen in eene grondelooze en
onvruchtbare bespiegeling.
definitie. Een korte omgrenzende woord- of begripsbepaling met behulp van woorden en uitdrukkingen,
waarvan de beteekenis als bekend wordt verondersteld.
degeneratie. Ontaarding; een veelvuldig voorkomend
verschijnsel in de dierenwereld ten gevolge van de bizondere levenswijze van parasitisme enz. en inzonderheid
aangetroffen onder de lagere diervormen, waarbij dan
een oorspronkelijk hoogere organisatie zich metamorphoseert in een teruggaande richting.
deisme. Leer van vrijdenkers in de 18de eeuw, volgens welke alleen een redelijk Godsgeloof werd erkend,
dat niet berustte op een bovennatuurlijke openbaring;
want deze werd door haar verworpen, evenals het
bestaan van wonderen. In tegenstelling van het theïsme
werd hier de Godheid wél aangezien als de Schepper,
maar niet als de Regeerder der wereld, in welke alles
een natuurlijk verloop had zonder eenig willekeurig
persoonlijk ingrijpen en volgens vaste, eens voor altijd
vastgestelde wetten.
bouwmeester). God
demiurg (Gr. van sl,ucoup7 Q
volgens de voorstelling der Gnostici als bouwheer van
het heelal (vgl. Hebr. XI: 10) orde brengend in den
aanvankelijken chaos. De term, reeds voorkomend bij
Plato, duidt iets anders aan dan Schepper-uit-niets.
demographie (Gr. van si,u05 = volk). De statistische
beschrijving van bevolkingen, inzonderheid uit het oogpunt van hare lichamelijke eigenschappen en toestanden.
deontologie (Gr. van Vorm = hetgeen moet geschieden). Eig. = plichtenleer; maar door Bentham gebruikt

=
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Depersonalisatie — Detumescentie

als titel voor zijn eerst na zijn dood uitgegeven moraalleer, in welke het utilisme werd gepredikt. De naam
was dus wel zeer eigenaardig door hem gekozen, waar
toch Bentham den plicht beschouwde als een sociaal
en politiek begrip van gansch ander karakter dan het
b.v. bij Kant bezat.
depersonalisatie. Eigenaardige toestand, waarbij
iemand tijdelijk zijn omgeving, zijn doen en laten,,
zelfs zijn eigen bestaan vreemd voorkomt, als ware
hij aan zichzelven ontrukt, terwijl toch zijn zelfwaarneming blijft voortbestaan.
determinisme 1). De leer der noodwendigheid van al
het geschieden; meer bepaaldelijk de leer dat de menschelijke wil steeds volledig bepaald wordt door uitwendige en inwendige, bewuste en onbewuste oorzaken,
zoodat eenzelfde persoon op een bepaald oogenblik
onder bepaalde omstandigheden niet terzelfder tijd iets
zoowel kan willen als niet willen naar eigen willekeur en
goedvinden. Maar aangezien de determineerende factoren in den vorm van motieven voor een groot deel
wortelen in 's menschen persoonlijkheid, wordt bij hem
onvermijdelijk een gevoel gewekt van volkomen vrij
te zijn in zijn besluiten, ook al is die vrijheid niets anders
dan waan of zelfbedrog, waar hij niet anders handelt dan onder inwendigen psychischen dwang. Neemt
men zulk een determinisme aan, dan is het daarbij
van ondergeschikte beteekenis of de wilsbepaling
theologisch (zie praedestinatie) dan wel psychologisch
wordt uitgelegd.
detumescentie (Lat. van de = af, en tumescere =
zwellen) . De zucht tot af zw elling of ontlasting der
geslachtsdeelen van de daarin opgehoopte geslachts1) De naam „determinisme" schijnt afkomstig te zijn uit
de Wolff'sche school.
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stoffen: volgens Moll een der beide componenten van
de geslachtsdrift (vgl. contrectatie).
dialektiek (Gr.). Oorspronkelijk de kunst van goed
spreken en disputeeren, van redeneering en bewijsvoering bij redetwisten. Later bij Plato (Socrates) de
kunst van bij het vorschen naar de waarheid in dialoogvorm het voor en tegen kritisch tegen elkander af te
wegen, met toepassing van de regels der logica. Later
evenwel, zooals bij Aristoteles, wordt het woord
gebruikt in den minder gunstigen zin van gevatheid in
woordenstrijd en twistgesprek met behulp van spitsvondigheden : de kunst van overreding door middel
van schijnbewijzen. Zoo ook bij Kant; terwijl na hem
bij Schleiermacher en vooral bij Hegel de oorspronkelijke beteekenis in. Platonischen zin weer in eere komt
en bij laatstgenoemde de zoogen. dialectische methode
een zeer bizonderen vorm verkrijgt.
diallele (Gr. ai'axxvA.cov ^ door elkander). Cirkelredeneering, waarbij hetgeen omschreven, verklaard of bewezen heet te worden, daartoe zelf middellijk of onmiddellijk wordt aangewend, zoodat eigenlijk daarmede niets wordt gedefinieerd of bewezen, waar het
daardoor zoogenaamd verklaarde feitelijk reeds in de
verklaring lag besloten.
diaetetiek (Gr. van NacTa = levenswijze). Leer van de
redelijke levenskunst, die den mensch, in aansluiting
aan zijn natuurlijken aanleg en bestemming, geestelijk
gezond moet maken, gelijk de hygiëne het 't lichaam
doet. Bekend in die richting is vooral geworden
Feuchtersleben's „Didtetik der Seele" (1838).
dichotomie (Gr. van Tggvav = snijden). Tweeledige
verdeeling. Zoo b.v. die van Schopenhauer van de
wereld in wil en voorstelling.
differentiatie. Vervorming eener gelijkheid tot eene
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verscheidenheid van onderdeelen, hetzij dan stoffelijke, hetzij functioneele. Een groote rol speelt dit
begrip bij Spencer, volgens wiens leer de evolutie
gepaard gaat met eene omvorming van aanvankelijk
homogene onsamenhangendheid tot heterogene samenhangendheid.
dilemma (Gr.). Een moeilijke keuze tusschen twee
mogelijkheden.
dilettantisme. Uit liefhebberij vergadering van kennis
zonder voorafgaand methodisch en stelselmatig onderricht en zonder dat die kennis in een zich daaraan
aansluitend beroep wordt aangewend. In de kunst
iemand, die slechts tot tijdverdrijf daarin liefhebbert,
zonder zich in ernstige en opofferende inspanning
daaraan te wijden en zonder eenigen bijzonderen
aanleg daarbij ten toon te spreiden.
dimorphisme (Gr. van ,wopcp = vorm). De sexueele
differentiatie van de individuen eener plant- of diersoort
in twee verschillende geslachtelijke vormen; en dat wel
niet slechts ten opzichte van de geslachtsdeelen, maar
ook van het overige lichaam.
Ook komt wel dimorphisme voor in éénzelfde sexe:
zoo b.v. koningin en werkbijen. Elders weer vinden wij
een seizoens-dimorphisme naar de jaargetijden, zooals
bij sommige vlindersoorten.
dioecie (Gr. van oisco; = huis). Tweehuizigheid, d.i.
het verspreid zijn van mannelijke en vrouwelijke
bloemen over verschillende individuen.
Dionysisch. Zie Apollinisch.
discontinuiteit. Onregelmatigheid; zoo wat den tijd
aangaat, een onderbroken verloop der waargenomen
verschijnselen zonder regelmaat van voortzetting.
discrepantie (Lat. van crepare = knarsen, kraken) .
Het wanluidend niet overeenstemmen van muziek-
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instrumenten ; vandaar overdr. het niet bij elkander
passen. Tegenspraak en onvereenigbaarheid van twee
uiteenliggende, niet met elkander te rijmen begrippen.
discursief. Eig. het uit elkander loopen, d.w.z. van
de eene gedachte overgaan op de andere. M.a.w. het
stelselmatig rondtastend denken, om zoodoende te
geraken tot eene kennis als vrucht van verstandelijke
overweging, — in tegenstelling van de spontaan oprij zende intuïtie.
disparaat. Eig. gescheiden. Zoo begrippen als groen
en hoog, die onderling in geen enkele betrekking tot
elkander staan of iets gemeen hebben; en die alzoo
onvereenigbaar zijn op straffe van te geraken tot dwaz e
en onbruikbare oordeelen.
dissimilatie. Het omgekeerde van assimilatie; d.w.z.
de uiteenvalling van gelijkmatige stof in ongelijksoortige deelen. Verworn zocht de bewustzijnsprocessen
terug te brengen tot een verloop van dissimilatorische
voorvallen in het centrale zenuwstelsel.
dissociatie. Het tegengestelde van associatie. Zoo
spreekt Le Bon van eene dissociatie der atomen, welke
voert tot een proces van dematerialisatie. In de psychologie verstaat men onder dissociatie de uiteenvalling
van den normalen samenhang van bewustzijnselementen door de opheffing of belemmering der normale
associaties, b.v. onder den invloed van sterke affecten.
doctrinairisme. Het bekrompen en hardnekkig
vasthouden aan een bepaald leerstuk of eenmaal aangenomen stelsel of formule, zonder rekening te houden
met bijzondere zich voordoende omstandigheden en
zonder eenige uitzondering toe te laten of afwijking
te dulden.
dogmatisme. Leerstelligheid, in lijnrechte tegenstelling van elk skepticisme. Al het problematische is hier
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opgeheven en vervangen door een, in gevoel van onfeilbaarheid zekerheid van beweren, die geen twijfel duldt
en niet 't minst twijfelt aan de betrouwbaarheid der
gebruikte kenbronnen. In tegenstelling dus ook van het
kriticisme, dat den aard en de grenzen onzer kennis
aan een onderzoek onderwerpt. Het dogmatisme kan
van groote praktische waarde zijn, maar het mist
elk wetenschappelijk karakter.
dolichocephaal (Gr. van o9s.txd; =- lang, en x p4:04
hoofd) . Langhoofdig; d.w.z. met een schedelbreedte
kleiner dan 75 °/0 van de lengte, m.a.w. een schedelindex I _ 100 B : L < 75. In tegenstelling hiervan
noemt men de in hun horizontale doorsnede meer den
cirkelvorm naderende schedels brachycephaal, d.w.z.
korthoofdig of rondkoppig.
dolus. In de rechtsleer de wederrechtelijke wil, die
willens en wetens opzettelijk strafbare handelingen
verricht. Vgl. culpa.
dominanten. Overheerschende factoren in de bepaling der totstandkomende levensprocessen. Zoo in de
erfelijkheidsleer van Mendel die kenmerken, welke bij
de bastaardeering overwegend zijn ten opzichte van
de vaststelling van den habitus der nakomelingschap;
terwijl de zoogenaamde recessieve kenmerken in aanleg
behouden blijven en zich bij latere generaties als determinanten kunnen manifesteeren.
In de biologische leer van Reinke spelen de dominanten een teleologisch-regulatieve rol wat betreft
de in het organisme zetelende energieën; zonder echter
zelve energie te zijn, en ook al kunnen wij ons geen
rechte voorstelling maken hoe die inwerking eigenlijk
plaatsgrijpt.
dualisme. Leer van tweevoudigheid, in tegenstelling
van monisme. Zoo b.v. waar, als bij Cartesius, stof en
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kracht of lichaam en ziel nevens elkander gesteld
worden als twee onderling volkomen verschillende en
onvergelijkbare beginselen, ook al kunnen zij wellicht
zekere werking op elkander oefenen. Theologisch
heerscht er een dualisme, waar als tegenover elkander
staande een goed en een kwaad beginsel, een God en
een duivel worden aangenomen, zooals zulks b.v. het
geval is in den Perzischen godsdienst.
dynamisch. Het werkzame en wisselende, in tegenstelling van het statische of standvastige. Ook in de
geestelijke typen van den mensch heeft men beide
vormen onderscheiden, al naargelang van de mate
van hun bewegelijkheid en bewogenheid: een Spinoza
b.v. tegenover een Nietzsche, een Rafael tegenover
een Michelangelo. De Grieksche kunst kan men aanvankelijk in haren -bloeitijd statisch, later tijdens haar
verval dynamisch noemen.
dynamisme. De theorie welke de stof niet beschouwt
als een bloot mechanisch bewogen massa, maar als
den verschijningsvorm van inwonende werkzame
krachten, waartoe zij als grondbeginsel en uitgangspunt alle lichamelijke en geestelijke verschijnselen
terugbrengt.
dyskolie (Gr. van xóxov = darm) . Eig. gestoorde
darmwerking; vandaar indirect onharmonische stemming bij verstoorde gemoedsgesteldheid, gelijk die zoo
dikwijls gevonden wordt bij een slechte spijsvertering.
dysteleologie. De richting welke zich afkeert van
elke teleologische opvatting en verklaring, de juistheid daarvan loochenend o.a. op grond van al het
ondoelmatige, dat in de natuur wordt aangetroffen.
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Echolalie (Gr. van s;xw = weerklank, en A AEïv =
babbelen). Eigenaardige pathologische nabootsing,.
waarbij het sujet als een echo de gehoorde stemgeluiden herhaalt, in plaats van op de tot hem gerichte
vragen te antwoorden.
eclecticisme. Uitkiezende methode, waarbij uit de
verschillende stelsels, al naarmate zij ten opzichte van
bepaalde onderdeelen het best toeschijnen, een bloemlezing wordt samengesteld en tot een samenhangend
geheel verwerkt, al ontbreekt daaraan dan gewoonlijk
een harmonische eenheid, nu de deelen afkomstig zijn
uit zoo verschillende bronnen en van zoo uiteenloopende
persoonlijkheden. Bekend als zoodanig zijn o.a. geworden in de Oudheid CICERO en in den nieuweren
tijd VICTOR COUSIN.
Worden op de zooeven genoemde wijze verschillende
deelen bijeengevoegd en dooreengemengd, die met
elkander in besliste tegenspraak verkeeren, dan spreekt
men van synkretisme. (Zie aldaar.)
egocentrisch. Zoo noemt men dengene, die alles op
zichzelven pleegt te betrekken.
egotisme. Term, gebruikt door sommige Engelsche
moraalphilosofen ter aanduiding van die handelingen,
bij welke men te doen heeft met een zedelijk niet veroordeelbaar zorgen voor eigen belangen en waarbij zelfs
indirect ook anderen gebaat zijn, zoodat er geen sprake
is van een zelfzucht te hunnen nadeele maar a ll een van
een rechtmatige eigenliefde, streven naar zelfbehoud
en ontplooiing van aangeboren gaven. Een dergelijk
wijsgeerig- theoretisch egoïsme wordt trouwens ook
gehuldigd door den philanthroop en altruist, in zooverre
ook hij, evenmin als iemand anders, zich in zijn streven
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kan plaatsen buiten zijn aangeboren aanleg en zijn neiging tot zelfbevrediging al naar de mate van zijn persoonlijkheid; ook al zijn natuurlijk de daartoe gebezigde middelen bij verschillende persoonlijkheden van
zeer uiteenloopende ethische waarde.
ejectief (Lat. van e en jacere = uitwerpen). Aldus
noemde Clif f ord al die voorstellingen en denkbeelden
omtrent zielstoestanden bij anderen, waarbij feitelijk
eigen zielstoestanden daarin als geprojecteerd worden.
Bekend trouwens is het, hoe gemakkelijk men vervalt
in de fout, eigen toestanden van geest te leggen in dien
van anderen, en wat voor onszelven geldt op hen over
te brengen; daarbij wat in den geest van die anderen
plaatsvindt verwarrend met eigen voorstellingen en
zielsprocessen. Vgl. introjectie.
ekphoreeren. Zie engram.
element. Eene grondstof, die niet tot eenige andere
is te herleiden noch daarin kan overgaan, omdat elke
grondstof haar eigen wezen draagt. In de Oudheid
werden een viertal van dergelijke elementen aangenomen, namelijk vuur, lucht, aarde en water. Het begrip
wijzigde zich natuurlijk geheel, toen door Lavoisier
de moderne scheikunde was in 't leven geroepen. En
sedert door de onderzoekingen van Curie e.a. de eigenschappen van het radium nader zijn bekend geworden,
ondergingen ook de inzichten aangaande de onveranderlijkheid der elementen eene aanmerkelijke wijziging, nu men vond dat sommige hunner in elkander
konden overgaan. Reels lang bekend trouwens was
de hypothese van Prout, dat de ons bekende chemische
elementen ten slotte niets anders zijn dan wijzigingen
van één en dezelfde algemeene stof.
emanatie (Lat. van emanare
uitstroomen). Uitvloeiing; d.i. in de leer der Neoplatonici meer bepaal-
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delijk die der wereld uit de Goddelijke substantie, —
tegenstelling van eene Schepping. De voortvloeiing
dus van het partiëele en lagere uit het hoogere; in
tegenstelling van eene ontwikkeling van het hoogere
uit het lagere. Hoe verder zich daarbij zulk een uitvloeisel van zijn goddelijke bron verwijderde, des te
lager karakter ging het aannemen. Een dergelijke
pantheïstisch gekleurde leer vindt men zoowel bij de
Gnostici als bij de Neoplatonici.
empiriocritisme. De naam, gegeven aan het systeem
der zoogen. zuivere ervaring van Richard Avenarius
(t 1896) en van zijn leerling Petzold. In dit stelsel zoekt
men alle metaphysische bijmengsels en insluipsels zorgvuldig uit de kenleer te weren. Van al dergelijke storende elementen wilde Avenarius de ervaring zuiveren,
en uit de leer van het kenvermogen alle introjectie
verwijderen. Onder „introjectie" verstaat hij het overbrengen van eigen innerlijk beleven op de buitenwereld,
waardoor eene splitsing ontstaat in subject en object,
die de werkelijkheid vervalscht. Als den grond van dit
verkeerdelijk denken en philosopheeren beschouwt Avenarius ons streven naar zelfbehoud' al datgene toch, wat
ons onbegrijpelijk voorkomt, stoort ons geestelijk evenwicht; en wij zoeken daarom, zij het ook slechts in
schijn, die onbegrijpelijkheid zoo goed mogelijk op te
heffen. Vgl. ejectief.
empirisme of (Eng.) empiriasme. Die richting in
de leer van het kenvermogen, welke al onze kennis
afleidt uit waarneming en ervaring in den ruimsten
zin des woords, als al de bouwstoffen leverend voor
onze voorstellingen en voor de werkzaamheid der rede,
die op zich zelf niet in staat is zulke kennis bij te brengen. Deze richting is dus lijnrecht tegenovergesteld aan
het rationalisme, want voor hzar is de ervaring zoowel
in
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uitgangspunt van kennis als toetssteen der waarheid.
Als grondlegger van het empirisme kan Baco beschouwd
worden, terwijl in later dagen hij Condillac e.a. de
richting ontaardde in sensualisme.
encyclopaedist (Gr. van Fv,xvxxoy — cirkel en woctaEUFCv
opvoeden). Lett. iemand van kringvormige, d.i.
alomvattende onderwijzing of alzijdigheid van kennis.
„Encyclopaedisten" noemde men de uitgevers van het
groote woordenboek, dat in het midden der 18de eeuw
(1751—'72) te Parijs verscheen, onder leiding o.a. van
Diderot en d'Alembert. Genoemd woordenboek diende
als voertuig ter verbreiding van vrijzinnig-rationalistische denkbeelden, waardoor de naam encyclopaedist
zich uitbreidde over al diegenen, welke die denkbeelden
huldigden en als vrijdenkers optraden. Door velen
worden de encyclopaedisten beschouwd als de geestelijke vaders der Fransche revolutie.
endogamie. Het huwelijk binnen eigen stam. Zie
exogamie.
energetiek. De leer van Ostwald, dat alle verschijnselen zijn terug te brengen tot vormen van energie.
De energetische wereldbeschouwing, die zich kant
tegen de mechanische, erkent geen zelfstandig bestaande materie, maar beschouwt alle gebeuren als een verplaatsing van energie of eene verandering van energievorm, terwijl ook over het geestelijk leven die beschouwingswijze wordt uitgebreid.
energie (specifieke) der zintuigen. Zoo noemt men in

=

de physiologie de door Johannes Muller gegrondveste
leer dat van elk zintuig de gewaarwording der buitenwereld, welke de aard van den ondervonden prikkel
ook zijn moge, op eene aan dat zintuig eigen wijze
wordt omgezet in een specifieken vorm van bewustwording; -- zoodat, ware de gezichtszenuw verbonden
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aan de gehoorscentra en de gehoorzenuw aan de
gezichtscentra van het centrale zenuwstelsel, wij geluidgolven zouden zien en aethertrillingen zouden hooren.
engram (Gr. van iv en ypáq w = inkrassen of inkerven). Naam, door Semon in zijn geheugenleer (1908)
gegeven aan de somatische geheugensporen als blijvende veranderingen die, oorspronkelijk in de organische substantie aangebracht, later bij eenen gedeeltelijken terugkeer der oorspronkelijke situatie wederom
zoogenaamd geëkphoreerd worden, waardoor eene reproductie plaatsvindt der eertijds opgevangen beelden.
entelechie (Gr. van FVTEA VY en TAoS) en rZFiv =
het doel in zich bevatten en daardoor een volkomenheid vormen). Een aan Aristoteles ontleend begrip,
waarmede in de nieuwere biologie wordt aangeduid eene
immanente doelstrevendheid of zelfverwerkelijking van
inhaerente doeleinden.
entiteit. In de scholastische philosophie het ontologisch-metaphysisch begrip van wezenheid. Zoo heeft het
dier zijn dierlijkheid, de mensch zijn menschelijkheid.
entoptisch. Aldus noemt men die visueele verschijnselen, bij welke de gezichtswaarneming veroorzaakt
wordt niet door licht, maar door inwendige prikkeling,
zooals druk.
entropie. De neiging der bestaande, in haar totaalhoeveelheid onveranderlijke energie van het heelal,
om zich van eene actueele gedaante om te vormen tot
eene potentiëele en te streven naar het bereiken van
een toestand van algeheele temperatuur-gelijkheid, bij
dewelke eene omzetting van warmte in mechanische
beweging niet meer mogelijk zou wezen. Volgens den
physicus Auerbach wordt die entropische neiging
tegengewerkt door de organische ontwikkeling, welke
juist omgekeerd een ektropisch streven zou vertoonen.
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Epicurisme. Oorspronkelijk de leer van den Griekschen wijsgeer Epicurus (± 300 v.C.), o.a. bezongen
door den Latijnschen dichter Lucretius (lste eeuw v.C.)
in zijn groot leerdicht „De rerum natura". Deze leer
prijst eene gepaste levensgenieting aan; maar volkomen
ten onrechte is aan haar door tegenstanders verweten,
dat zij slechts genotzucht en zingenot zou prediken,
hetgeen veeleer te beweren ware van het hedonisme.
Epicurus toch leerde wèl de gelukzaligheid als hoogste
goed, maar de geestelijke niet minder dan de zinnelijke;
en niet in den zin van afzonderlijke genietingen, maar
veeleer in dien van algeheelen levenslust door lichamelijke gezondheid, vermijding van overdaad en onmatigheid enz.
epigenesis. Leer van den dierkundige Wolff in zijn
„Theoria Generationis" (1759), volgens welke, -- in
tegenstelling van Haller's praeformatieleer, -- de
levende organismen niet reeds in kiem vooraf gevormd
zijn, maar eerst gedurende de embryonale ontwikkeling tot stand komen door nieuwvorming en dif f erentieering uit een aanvankelijk volkomen ongedif f erentieerden toestand.
epiphaenomenon. Een begeleidend verschijnsel; meer
bepaaldelijk gebruikt ten opzichte van het b e wu s tz ij n, waar dit beschouwd wordt niet als iets zelfstandigs, noch als een aanhangsel, maar eenvoudig als een
bijkomend nevenverschijnsel van een deel der zich afspelende processen, dat wèl noodwendig daarbij behoort,
maar dat op zichzelf geen invloed oefent op het natuurlijk verloop van het stoffelijk substraat, welks achtereenvolgende toestanden een gesloten keten vormen.
Aldus de voorstelling van Lewes, Maudsley, Ribot,
Huxley e.a.
epistemologie (Gr. van i ri - g4 =kennis). Verouderde
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term voor de kenleer of wetenschap van het juiste
weten.
erotomanie. De overdreven concentratie der aandacht op denkbeelden en voorstellingen, betrekking
hebbende op liefde, hofmakerij en paring.
eschatologie (Gr. van Z ZTO; ^ het uiterste). De leer
der laatste dingen, d.w.z. dood, opstanding en wereldgericht, als onderdeel der algemeene dogmatiek.
esoterisch (Gr. van g ?c, = naar binnen) . Alwat slechts
bestemd is voor de ingewijden; -- in tegenstelling van
het exoterische, dat bestemd is voor de buitenstaanders
en berekend voor de niet-deskundigen. Deze onderscheiding dagteekent reeds van de Grieksche wijsgeerige scholen, met name die van Aristoteles.
ethiek. De zedekunde, in onderscheiding van de
moraal of zedeleer: eene onderscheiding, die veelal
niet wordt in acht genomen, hoewel zij alleszins gerechtvaardigd is. De ethiek, in Engeland veelal betiteld als
„moral philosophy", houdt zich bezig met den oorsprong en de grondslagen der zedelijke oordeelvellingen,
zonder daarbij te vervallen in het geven van bepaalde
voorschriften of het opstellen van bepaalde regels.
Zij toch draagt geen normatief karakter en vraagt
niet naar wat moet, maar naar wat is. Zij is dus wetenschappelijk, niet praktisch van aard; en daarbij natuurlijk nauw verwant eensdeels met de psychologie,
anderdeels met de sociologie, aan welke wetenschappen
zij een menigte van gegevens ontleent. Zoo leert de
zielkunde het nauw verband van het zedelijk oordeel
met de gemoedsaandoeningen, de sociologie het verband van de voorste llingen omtrent het al dan niet
geoorloofde met de zeden en de maatschappelijke
instellingen en gebruiken. Belangrijk is daarbij de
vraag, in hoeverre de ethiek zuiver naturalistisch
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valt op te bouwen, dan wel zulks slechts mogelijk
is met behulp van metaphysische overwegingen.
ethiko-theologisch. Aldus noemt men dat bewijs
voor het bestaan van God, hetwelk gegrondvest is
op het vooropgesteld bestaan eener zedelijke wereldorde; gelijk het zoogenaamd physico-teleologisch bewijs
voor het Godsbestaan berust op de doelmatigheid
in de natuur.
ethologie (Gr. van ^;Bo; = zede, gewoonte, gebruik;
v. d. ook = karakter). Naam door Stuart Mi ll gegeven aan die wetenschap, welke zich bezighoudt met
de kennis van het k ar a k t er en van al datgene wat
daarmede samenhangt. Anderen weer spreken hier van
charakterologie (zie aldaar) en verstaan onder ethologie
de leer van de zeden en gewoonten.
eubiotiek (Gr. van EL = goed, en i3io; = leven). De
kunst om gezond te leven, als aanvu ll ing en tegenhanger van de diaetetiek.
eucharistisch (Gr. van E 1 en xá pip) . Eig. dankbaar;
maar overdr. gebruikt voor al datgene, wat betrekking
heeft op de leer van het Heilig Avondmaal.
eudaemonisme (Gr. van Fv en aípcav = geest, dus eig.
met een goeden geest d.i. een goed gesternte). De leer
der gelukzaligheid als doel van alle streven en maatstaf van het goede, zooals wij zulk een leer o.a. vinden
bij Epicurus. Zij werd vooral bestreden door Kant
met zijn rigoristische plichtenleer en kategorischen
imperatief. Uit den aard draagt het eudaemonisme
een minder algemeen principieel normatief maar meer
individualistisch karakter. Het is meer psychologisch
van aard, en het zoekt 's menschen natuurlijke neigingen
te veredelen en ze door het bijbrengen van het rechte
inzicht te leiden in goede banen.
eugenetiek (Gr. van Ei = goed en yiv.vrls = geboorte,
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afstamming). De leer die de voorwaarden nagaat,
waaronder een naar lichaam en geest goed aangelegde
nakomelingschap is te verwachten, en die zoowel de
verwezenlijking dier voorwaarden zoekt te bevorderen,
als de voortbrenging van beslist minderwaardige nakomelingen te verhinderen. Grondvester dezer leer
mag de Engelschman GALTON (1822-1911) genoemd
worden.
eukolie (Gr. van Fv en xó.ov = darm, dus eig. = goede
darmwerking) . Een opgewekte gemoedsstemming en
tevredenheid van zin, gelijk de ware wijsheid die met
zich brengt, — in tegenstelling van de dyskolie.
euphorie (Gr. van Et) = goed en CFCFIV = dragen).
Het gevoel van welbehagen en van levensvreugde.
euthanasie (Gr. van Fv en OávxTC4. = dood). De kunst
van een zachten en schoonen dood te sterven en van
een waardig levenseinde.
evident. Klaarblijkelijk, want denknoodwendig; d.i.
hetgeen zonder meer duidelijk is en daarom ook niet
nader behoeft te worden bewezen, aangezien het als
een onbetwijfelbare en onmiddellijke waarheid zich
aan ons opdringt.
evolutie (Lat. van ex = uit en volvere = rollen,
wentelen). Ontwikkeling, in den zin van ontplooiing
van aanwezige kiemen. Als zoodanig behoeft dus de
evolutie nog geenszins een vooruitgang in den zin van
verbetering in te sluiten. Wat speciaal de biologische
evolutietheorie aangaat, deze leert de geleidelijke ontwikkeling der dier- en plantensoorten uit elkander in
den loop der tijden, en zij bestrijdt dus de voorheen
aangenomen onveranderlijkheid der soort. In de
ethiek weer spreekt men van evolutionisme om de
richting aan te duiden, die het zedelijk oordeel beschouwt als een produkt van ontwikkeling. Maar ook
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op het gebied van de kenleer is de evolutionistische
beschouwingswijze toegepast; en wel door de grondbestanddeelen van het denken te verklaren als ontstaan in den biologischen strijd om 't bestaan als een
middel tot levensbehoud, terwijl dan de langzamerhand
daarbij verworven kenvormen door overerving werden
vastgelegd om thans een schijnbaar aprioristisch karakter te dragen.
exact. Zoo noemt men die wetenschappen, welke
werken met meetbare, in cijfers uit te drukken grootheden. Voor een deel dus slechts behoort de psychologie daartoe.
exaltatie. Hartstochtelijke opgewondenheid; staat
van overspannen geestvervoering, zooals ingeval van
mystieke dweepzucht. Dikwijls neemt die toestand
een pathologisch karakter aan en gewoonlijk wordt
hij dan afgewisseld door toestanden van depressie.
Voorzoover de opwinding zuiver geestelijk is, spreekt
men gewoonlijk van extase, als een genotrijken staat van
verrukking die doorgaans gepaard gaat met een spel
der verbeelding. In den meer gematigden vorm van
enthousiasme of geestdrift, vindt men wèl een verhoogd
gevoel van bewondering en bereidvaardigheid tot zelfverloochening, maar zonder dat daarbij de rede tot
zwijgen wordt gebracht.
exhibitionisme (Lat. van exhibere = vertoonen).
Ziekelijke neiging tot schaamtelooze uitstalling van
anders verborgen gehouden lichaamsdeelen, meer
speciaal van de erotisch prikkelende genitaliën.
exogamie. Een benaming, door Mc. Lennan gegeven
aan het huwelijk buiten de stamverwantschap, zooals
dit bij zoovele onbeschaafde volkeren voorkomt, waar
volgens de zeden huwelijk binnen eigen stam streng
is verboden. Ter verklaring van dit oogenschijnlijk
Kort Woordenboek

4

Exorcisme — Extroversen

zonderling gebruik zijn er in de ethnologie verschi ll ende
theorieën opgesteld. Zoo heeft men gedacht aan een
wensch van voorkoming der nadeelige gevolgen van
consanguinair huwelijk; aan een verlies van sexueele
aantrekkelijkheid bij een in elkanders nabijheid te
zamen opgroeien ; aan eene schaarschte van vrouwen
bij de praktijk van dooding van vrouwelijke kinderen.
Nauw samenhangend met de exogamie is volgens
sommigen het huwelijk door roof, waaruit weer een
privaatrecht op het bezit der geroofde vrouw werd
geboren, in tegenstelling van eene wellicht aanvankelijk
bestaan hebbende promiscuiteit en terwijl daardoor de
totstandkoming van een familieverband werd bevorderd. Maar ook hieromtrent zijn de gevoelens der
deskundige geleerden onderling verdeeld.
exorcisme (Gr. van k en ópxi ''tv = beëedigen, bezweren). Het uitbannen of uitdrijven van booze geesten
uit plaatsen of uit zoogenaamd bezetenen. Onder die
geesten behooren ook de ziekteverwekkende, die dan,
b.v. bij Indiaansche stammen, door een priester of
medicijnman met behulp van veel ceremoniën om den
geest schrik aan te jagen, verdreven worden.
exteriorisatie. Het naar buiten projecteeren van
inwendige zintuigelijke waarnemingen. Zoo b.v. van
kleuren, die wij als een eigenschap aan de dingen
buiten ons toekennen, alhoewel zij niets anders zijn
dan volkomen subjectieve indrukken van bepaalde
aethertrillingshoeveelheden binnen het voor ons zichtbaar spectrum.
extroversen. Zie introversen.
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F.
Fanatisme (Lat. van fanum = heiligdom) . Dweepzucht, voerend tot een vervolging en verkettering van
andersdenkenden en tot een in partijzucht geestd riftig
en hartstochtelijk, maar ook onverdraagzaam en haatdragend ijveren voor de verbreiding van eigen overtuiging en voor wat als heilig en hoogste goed wordt
aangemerkt. Fanatiek noemt men den mensch, bij
wien bepaalde voorstellingen overheerschend worden
en gepaard gaan met eene ongewone versterking van
gevoelstoon, om tegelijk daarmede te worden tot motief
van wilshandelingen, gericht op eene verwezenlijking
van wat als plicht wordt aangemerkt. Vooral op godsdienstig en politiek gebied doet zich zulk een neiging
veelvuldig voor; terwijl als haar tegenhanger de t o 1 er a n t i e of verdraagzaamheid kan gelden, zooals di e
door Bayle, Lessing, de humanisten e.a. is gepredik t.
fatalisme. De leer van het onvermijdelijk noodlot
(fatum), tegenover hetwelk ons niets overblijft dan
lijdelijke berusting, omdat alle verzet toch niets zou
baten en volkomen onvruchtbaar blijven. De noodwendigheid verkrijgt hier een soort van transscendent
karakter en hult zich veelal in een godsdienstig gewaad.
Een dergelijk fatalistische wereldbeschouwing miskent
de macht en den invloed van den menschelijken wil
als determineerenden factor in het wereldgebeuren.
Zoo vermag zij een verlammenden invloed te oefenen
op 's menschen inspanning en werkzaamheid; maar
daarnevens vermag zij te voeren tot een tentoonspreiding van grooten heldenmoed en doodsverachting,
gelijk de volgelingen van den Islam meermalen bewezen hebben.
fetischisme (van het Portug. woord feitico = tooverij).
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Fiat justitia, pereat mundus — Fictionalisme

Een laagstaande vorm van animisme, waarbij bepaalde
levenlooze voorwerpen door geesten bezield gedacht
worden en vereerd als godheden, die men te vriend
moet houden en aan wie men tooverkracht toekent,
zoodat wij hier te doen hebben met een vorm van
waren afgodendienst.
fiat justitia, pereat mundus. Latijnsche zinspreuk,
te kennen gevend dat het recht moet worden hooggehouden volgens de letter der wet, ook al zou de wereld
ten onder gaan. Bekend is Kant's rigoristische eisch,
dat de misdadiger zou moeten worden terechtgesteld,
ook al wist men dat den volgenden dag de aarde niet
meer bestaan zou.
finaliteit (Lat. van finis = doel). In tegenstel ling
van de causaliteit, wordt hier het oog gevestigd niet
op het verleden maar op de toekomst en worden de
doeleinden aan de gebeurtenissen ten grondslag gelegd en beschouwd als hun eigenlijke oorzaak. Een
dergelijk beginsel vinden wij in de teleologie in den
vorm van doelstrevendheid.
fictionalisme (Lat. van fictio = verzinsel, verdichtsel, van fingere = zich verbeelden). De leer
van VAIBINGER, neergelegd in zijn „Philosophie
des Alsob". Volgens haar houdt 's menschen denken
zich voortdurend bezig met allerhande onoplosbare
vraagstukken, welker schijnbare oplossing slechts valt
te bereiken met behulp van allerlei ficties. Hoewel nu
deze niet anders zijn dan produkten der verbeeldingskracht en kunstgrepen van het denken ter
wille van praktische doeleinden, zijn zij zeer nuttig
werkzaam en van het hoogste gewicht vooral op ethisch
en aesthetisch gebied, waar zij voeren tot de totstandkoming van een wereld van waarden. In zijn
eudaemonistisch streven werkt het denken, ter wi lle
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van de resultaten die het wil bereiken, met zulke ficties,
en doet de mensch alsof de dingen zich inderdaad zóó
verhielden, als het 't best uitkomt met zijn levensbedoelingen. Zonder die ficties zou het denken niet kunnen beantwoorden aan zijn bestemming van te dienen
tot 's menschen zelfbehoud; zoo zijn zekere vóór-oordeelen, b.v. de veronderstelling van eene vrijheid van
wil, daartoe ten eenenmale onmisbaar. Dergelijke ficties,
ook al vertegenwoordigen zij dan geen objectieve en
algemeengeldige waarheden, bezitten daarom toch een
groote levenswaarde. Vaihinger zelf betitelt de door hem
verdedigde zienswijze als „idealistisch positivisme".
forensisch (Lat. van forum = marktplaats) . Al datgene, wat behoort tot het forum d.w.z. de openbare
meening; meer in 't bizonder al wat samenhangt met
de publieke rechtspraak en met de gevallen waarover
de rechtbank heeft te beslissen. Medicina forensis =
gerechtelijke geneeskunde.
formalisme. Elke richting, welke de behartiging
van den vorm stelt boven het wezen, en dien uitwendigen vorm gewichtiger acht dan den feitelijken inhoud
of het doel. De vormen wenscht zij dan ook streng
te zien gehandhaafd en in acht genomen, hetgeen
allicht voert tot een doodend schematisme en doctrinairisme, gelijk wij die zoo veelvuldig aantreffen in de
bureaucratie en bij hen die uit vrees of gemakzucht
geen eigen verantwoordelijkheid voor hun daden willen
dragen.
Van de veroordeeling van zulk een formalistisch
doodvallen op de letter der wet vinden wij een voorbeeld in de bekende spreuk: „summum jus summa
injuria"; en een levendige vertolking van dit denkbeeld
vinden wij zoowel in Shakespeare's Shylock als in
den Kreon van Sophocles' Antigone.
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Fossiel -- Genie

fossiel. (Lat. van fossum = opgegraven). Het in
een der aardlagen voorkomend, al dan niet versteend
overblijfsel of afdruk van een plant of dier uit eene
vroegere geologische periode.

G.
Genetisch. Datgene, wat betrekking heeft op de
wording en den oorsprong der dingen. Eene genetische
verklaring is dus eene zoodanige, die een organisme
of een verschijnsel begrijpelijk zoekt te maken uit zijn
ontstaan, groei en ontwikkeling. Groot voorstander
van een dergelijke methode was o.a. de Oostenrijker
Jerusalem.
genie. Een buitengewone, niet door oefening of
leeren te verwerven geestesaanleg, die ver boven het
normale uitsteekt, en aan welke slechts bij hooge uitzondering voorkomende gave wetenschap en kunst de
schoonste veroveringen en scheppingen danken. Wij
hebben hier te doen met iets, dat in hoedanigheid onderscheiden is van het talent. Want terwijl dit laatste
slechts eene verhoogde begaafdheid vertegenwoordigt,
een gemakkelijkheid van voortbrenging, die zich verheft
boven het gemiddelde, is het genie nieuwe wegen banend
en beschikkend over faculteiten van een bizonderen
aard, die in staat stellen tot buitengewone visies,
appercepties en associaties, en die zich slechts hoogst
zelden overplanten op een nageslacht.
Als hoofdkenmerken van het genie mogen wel beschouwd worden: eensdeels een groote scheppende
verbeeldingskracht en diepte van intuitief doorzicht;
anderdeels een groote oorspronkelijkheid, o.a. ten gevolge van eene buitengewone combinatiegave en in-
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zicht in het onderling verband tusschen ver uiteenlig,gende gegevens. Door dit alles verzet zich het genie
tegen alle hem van buitenaf opgedrongen normen;
het wil spontaan zijn eigen weg bewandelen, zonder
zich dien door anderen te laten voorschrijven.
Veel van wat zich in den genialen geest afspeelt,
zetelt ongetwijfeld in de wereld van het onbewuste.
Somwijlen draagt de genialiteit een universeel karakter,
maar gewoonlijk is zij beperkt tot een bepaald gebied
als kunst, veldheerschap, staatsmanswijsheid of uitvinderschap. Volgens Lombroso vertoont het genie
psychopathologische b.v. epileptoïde trekken, die zijn
aanleg verwant doen zijn aan waanzin. Deze vergelijking mag evenwel gekunsteld heeten, ook al heeft
natuurlijk de geniale mensch meer kans op overspanning,
afwijking en ineenstorting dan de nuchtere, oppervlakkige en alledaagsche mensch.
geocentrisch. Aldus heet de beschouwingswijze bij
welke, als in het stelsel van Ptolemaeus, de aarde
wordt aangezien als het middelpunt der wereld; gelijk
het anthropocentrisme datzelfde doet ten opzichte van
den mensch. Maar terwijl laatstgenoemde zienswijze
nog veelvuldig verscholen ligt in tal van beschouwingen,
is de eerstgenoemde vrijwel voorgoed verdwenen onder
invloed van het voortdurend toegenomen astronomisch feitenmateriaal.
gignomenen. Zoo noemt Ziehen in zijn kenleer de
onmiddellijke, voor geen verdere herleiding vatbare
gegevens.
glossolalie (Gr. van ')& o'o x = tong of taal, en AxxFiv
praten) . Het spreken in vreemde talen op automatische
wijze, berustend op kryptomnesie en in het N.T.
vermeld bij gelegenheid van godsdienstige belevingen.
gnosis en gnostiek (Gr. van 'vw,7: = inzicht). Een

56

Graphologie — Hallucinatie

zoogenaamd hoogere soort van kennis van speculatief
metaphysischen aard en dienend tot dieper inzicht in
godsdienstige vraagstukken. Door een dergelijke gnosis,
staande tegenover de pistis of het bloote geloof, zocht
men in de 2de en 3de eeuw de geloofsstellingen langs
wijsgeerigen weg te verdedigen en aan de Christelijke
leer het karakter te geven van eene philosophische
wereldbeschouwing. Zoo trachtte Origenes de mysteriën
van de leer der Kerk door bespiegelend denken te
doorgronden, en het geloof te steunen door met behulp
van zulk een denken een dieper inzicht te openen in
theologische aangelegenheden. Door vermenging met
heidensche, meer bepaaldelijk Neo-Platonische en Perzische denkbeelden zocht de gnostiek een metaphysica
van hooger orde op te bouwen, bij welke het Ch ristendom werd tot een soort van uitvloeisel uit het Absolute.
graphologie. Handschriftenkunde om uit iemands
handschrift zijn karakter af te lezen.

H.
Habitus. De duurzame leefwijze en gedraging van
een organisme; morphologisch ook het kenmerkende
in zijn uitwendige lichamelijke verschijning.
haeretisch (Gr. van aïpecrt; = uitkiezing). Kettersch,
d.i. afwijkend van de heerschende kerkleer, door volgens eigen keuze en voorkeur te behooren tot een zich
afgescheiden hebbende secte of door op eigen h and er
zekere wereldbeschouwing op na te houden.
hagiologie (Gr. van áyto5 = heilig). De legendarische
geschiedenis der heiligen.
hallucinatie (Lat. van alucinari = wartaal spreken,
bazelen, van het Gr. aXt;eiv = buiten zich zelf zijn). Zins-
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verbeelding of zinsbegoocheling, waar schijnbaar een
zintuigelijke gewaarwording plaats heeft zonder een
daaraan beantwoordenden peripheren prikkel. Een inwendig gevormd subjectief beeld dus, dat als iets
objectiefs naar buiten geprojecteerd wordt. Het optreden van hallucinaties wordt bevorderd door bepaalde vergiften, zoowel als door zekere gemoeds- en
vermoeidheidstoestanden, terwijl zij veelal gepaard
gaan met waanvoorstellingen. Wèl te onderscheiden
zijn zij van de illusie, waarbij wèl een uitwendige
prikkel aanwezig is en een zintuigelijke waarneming
plaatsvindt, maar deze op verkeerde wijze wordt
uitgelegd. Deze onderscheiding tusschen hallucinatie
en illusie dateert van Esquirol (1838).
haptisch (Gr. van á?rTE XI = aanraken). Al datgene, wat behoort tot den tastzin; -- op de wijze als
het optische behoort bij den gezichts-, het acustische
bij den gehoorszin.
harmonia praestabilita. Leibniz' leer betreffende
het verband tusschen lichaam en ziel, waarbij zoowel
de wisselwerking als de identiteit tusschen die beide
wordt verworpen en in plaats daarvan het harmonisch
samengaan van physische en psychische verschijnselen
wordt toegeschreven aan eene Goddelijke instelling en
vergeleken bij het samengaan van twee eens en vooral
kunstvol geregelde uurwerken die, hoewel geheel van
elkander onafhankelijk, toch volkomen gelijkloopen en
steeds nauwkeurig denzelf den tijd aanwijzen.
hedonisme (Gr. vans mni -= vreugde) . Naam, gegeven
aan de leer van Aristippus en zijn Cyrenaïsche school,
in welke het geluk eenzijdig gezocht wordt in den
persoonlijken zinnelijken lust, hetgeen noodwendig
voert tot een ethisch materialisme, dat lustgevoelens
van hooger orde achterstelt bij lichamelijk zingenot.
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Henothelsme -- Heteronomie

In geen geval dus mag met dit hedonisme verward
worden het Epicurisme, dat de hoogste waarde juist
toekende aan de niet-zinnelijke genietingen.
henotheisme (Gr. van Fv = een, en (led; = God),
Naam gegeven door Max Muller aan de huldiging
van slechts ééne Godheid, zonder dat daarbij evenwel
het bestaan van andere Goden ontkend wordt: een
overgangstrap van poly- tot monotheïsme. Voordien
had Schelling in dat geval gesproken van een „betrekkelijk" monotheïsme.
hermeneutiek (Gr. van F p pCVivFVFnv = uitleggen, verklaren). De uitlegkunde of exegese van de boeken
des Bijbels.
heterodox. Afwijkend van de algemeen aangehangen
kerkleer, in tegenstelling van orthodox.
heterogonie. De opeenvolging van door uiteenloopende voedingsomstandigheden van elkander onderscheiden geslachtelijke generaties, waarvan dan sommige zich parthenogenetisch kunnen voortplanten.
Zoo bij eenige Nematoden en andere wonnen.
heterogonie der Zwecke. Aldus noemt Wundt een
door hem opgestelde psychische wet, die leert dat
nevens de vooropgestelde doeleinden daarenboven
steeds nevenwerkingen tot stand komen, die aanvankelijk niet als doel zijn voorgesteld, maar die
desondanks nieuwe motieven gaan vormen en zoodoende hetzij de aanvankelijke doeleinden gaan wijzigen, hetzij nieuwe doeleinden scheppen.
heteronomie (Gr. van Ëmrmpo; =anders, en vó,uo5 = wet).
Kenmerkende eigenschap van al die moraalsystemen,
welke het gezag hunner Ieeringen niet zoeken in den
mensch zelven, maar daarbuiten in kerk, staat of heerschende zeden, die ons het te volgen gedrag voorschrijven volgens goddelijke, rechtelijke of maatschappelijke
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geboden en in welker autoriteit de zedelijke verplichting
is gegrondvest. In tegenstelling daarvan zoekt de autonome ethiek de zedelijke verplichting en den maatstaf
van het zedelijk oordeel in eigen rede en geweten.
heuristisch (Gr. van svpincEiv = vinden). Iets dat
van waarde is om iets anders te vinden of op 't spoor
te komen; vooral gebezigd ten opzichte van wetenschappelijke hypothesen, die in staat zijn nieuwe gezichtspunten te openen en tot nieuwe vondsten te
leiden. In het onderwijs spreekt men van een heuristische methode, wanneer eene leerwijze gevolgd wordt,
waarbij de te verwerven kennis niet systematisch wordt
voorgedragen, maar de leeraar deze door de leerlingen
zelven mede doet vinden.
hierarchie (Gr. van leg; = heilig) . Priesterheerschappij.
historiosophie. Philosophie der geschiedenis; wijsgeerige geschiedbeschouwing. Deze omvat o.a. het
vraagstuk van den historischen vooruitgang, dat van
het bestaan van historische wetten, dat van de beteekenis van het individu enz.
historisme. De richting welke, b.v. in de rechtsphilosophie, alles wil verklaard en beoordeeld zien
naar zijn historischen oorsprong en ontwikkeling. Alle
van kracht zijnde rechtsbegrippen b.v. zijn volgens
haar geschiedkundig geworden en ontstaan; niet voortgevloeid uit onveranderlijke, absolute en aprioristische
fundamenten, maar geboren in den loop der tijden
onder den invloed van allerlei maatschappelijke omstandigheden.
hodegetiek (Gr. van ark = weg, en ;7'Fio-9ac = voorgaan).
Als gids strekkende, propaedeutische inleiding of handleiding tot de methodische studie eener wetenschap.
homiletiek (Gr. van ópci) Ti' = verkeeren, omgaan d.i.
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Homoeopathie -- Humanisme

met de schare). Predikkunde als onderdeel der algemeene rhetorica of welsprekendheid.
homoeopathie. De geneesleer van Hahnemann, volgens welke de ziekten te behandelen zijn met die
artsenijmiddelen, welke bij gezonden soortgelijke ziekteverschijnselen zouden teweegbrengen. In tegenstelling
van de gebruikelijke methode der a llopathie huldigt
zij de stelling „similia similibus curantur''.
homoloog (Gr. van 64ud = eender, gelijk). Voortgekomen uit dezelfde morphologische deelen en dus in
dat opzicht gelijkwaardig en overeenstemmend, ofschoon bedeeld met verschillende functies; zoo b.v.
zwemblaas en long, vogelvleugel en voorpoot. Omgekeerd noemt men in de biologie analoog die lichaamsdeelen, welke wèl eenzelfde functie vervu ll en maar
afstammen van morphologisch verschill ende organen;
zoo b.v. de trachaeën en de longen, de insecten- en
de vogelvleugels. Deze tegenstelling tusschen homoloog en analoog werd door Ray Lankester aangeduid
met de woorden homogenisch en homoplastisch.
horopter (Gr. van epos = grens en 6iz- p = verspieder).
Het geheel van ruimtepunten, welker beelden in beide
oogen komen te vallen op correspondeerende punten
van het netvlies, waardoor de voorwerpen niet dubbel
maar enkel gezien worden. De vlakte dus, waarin a ll e
punten zijn gelegen, die bij een bepaalden oogstand
enkel en niet dubbel gezien worden.
humanisme. De richting welke de philosophie doet
uitgaan van den mensch en zijn ervaringswereld en
die allen beoordeelingsmaatstaf ontleent aan den
mensch, zijn behoeften en zijn lotsbedeeling. In de 16de
eeuw heetten humanisten zij, die de beoefening voorstonden van de geschriften der Oudheid en aan den
inhoud daarvan de beschaving vastknoopten. Het was
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de wereldbeschouwing der Middeleeuwen, waarin aan het aardsch bestaan slechts waarde
werd toegekend als voorbereiding tot een leven hiernamaals. In onzen tijd wordt de naam „humanism"
door den Engelschman Schiller gebezigd in de beteekenis van „pragmatisme" (zie aldaar).
humor. Een aesthetische vorm van behandeling,
waarin ernst en scherts vereenigd zijn, zoodat er
plaats is voor een lach en voor een traan. De humorist
behandelt de wisselvalligheden en disharmonieën des
levens, de onvolkomenheden en tegenstrijdigheden
der menschelij ke natuur niet als een berispend moraalprediker, evenmin als een geeselend satyricus, noch met
spottende ironie of bitter sarcasme, maar vol meegevoel,
deelneming en weemoedig begrijpen. Zoo is ook de
humor iets anders dan het grappige en lachwekkende,
iets anders ook dan de intellectueele geestigheid. Want
terwijl deze voortkomen uit het speelsch vernuft,
vloeit de humor voort uit eene combinatie van verstandelijke en gemoedselementen en bezit daardoor
zoowel een ruimer blik als een hooger ethisch karakter.
Eerst na veel levenservaring en veel gemoedsdoorleving is zulk een van rijp oordeel en inzicht getuigende
beschouwingswijze mogelijk; en vele personen worden
er gevonden, die weinig toegangelijk en vatbaar zijn
voor humor; terwijl het aantal waarlijk humoristische
schrijvers zeer gering is.
hylozoisme (Gr. van i32,4 = leven, en Vsi stof).
De leer welke aan alle stof, ook de anorganische,
een haar inwonende bezielende kracht toekent: een
primitieve vorm van spiritualisme, verwant met
animisme.
hyperaesthesie. Zintuigelijke overgevoeligheid en
overmatige waarnemingsscherpte, gelijk die o.a. bij
een reactie tegen
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Hypermnesie -- Hypotaxie

sommige hypnotische toestanden en psychiatrische
ziektebeelden, als hysterie, wordt aangetroffen.
hypermnesie (Gr. van giSicr g = herinnering). Bovenmatig geheugen, zooals dit bij rekenkunstenaars,
blindelingsche schaakspelers enz. wordt aangetroffen.
hypertrophie. Zie atrophie.
hypnagogisch (Gr. van vrvo; = slaap). Een overgang
vormend tot den slaaptoestand, die zeer geschikt is
voor hallucinaties, opduikingen uit het onderbewustzijn en lichtvolle ingevingen.
hypnose. Kunstmatig opgewekte, op slaap gelijkende
en daarmede zekere punten van overeenkomst vertoonende geestestoestand, die zich kenmerkt door een
eenzijdige aandachtsconcentratie, sterke associatiestoornis en wilsremming, en die volgens de school
van Nancy terug te brengen is tot een toestand van
verhoogde suggestibiliteit.
hypochondrie (Gr. van t ró = onder, en xdvápoc _-(rib) kraakbeen; v.d. onderlijf). Een toestand van ziekelijke aandachtswijding aan eigen physiek welvaren en
bezorgdheid over zijn gezondheidstoestand, met daarbij
behoorende wijze van gedrag en een overmatig zich ziek
voelen, zonder dat daarvoor een daaraan evenredige
grond bestaat.
hypostaseeren. Een kenmerk of eigenschap van iets
verheffen tot iets zelfstandigs; het aan iets abstracts
of begripmatigs een eigen reëel bestaan toekennen door
het te substantieeren.
hypotaxie. Een door Forel onderscheiden graad van
hypnose, staande tusschen somnolentie en somnambulisme,waarbij wèl de weerstand tegen suggesties is verzwakt, maar de herinnering daarvan niet verloren gaat.
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I.
Idealisme. Een woord, gebruikt in veelzijdige en uiteenloopende beteekenissen, maar alle een tegenbeeld
vormend van het realisme. In de ethiek wordt het
woord gebezigd in den zin van eene erkenning van
zedelijke idealen; in de aesthetica in dien van neerlegging der schoonheid in de idee, zich uitbeeldend in
de uitwendige verschijning, mede in tegenste lling van
alle formalisme, impressionisme en sensualisme. Voornamelijk evenwel spreekt men van idealisme in de
kenleer, om daarin eenerzijds bij Berkeley met zijn ontkenning der materie, anderdeels in de leer van het
solipsisme zijn toppunt te bereiken. Bij Kant verk rijgt
het idealisme eene kritische of transscendentale, bij
Hegel eene absolute logistische gedaante.
identiteitshypothese. De zienswijze dat lichaam en
ziel, subject en object, denken en zijn, niet twee principieel verschillende substanties aanduiden, maar dat
zij integendeel in wezen identisch zijn, d.w.z. twee
aanschouwingswijzen van een en hetzelfde iets, van
verschillende zijden bekeken. Zoo bij Spinoza, bij wien
denken en uitgebreidheid, d.i. het psychische en het
physische, attributen zijn van een en dezelfde substantie.
ideoplastisch (Gr. van INac = begrip, en araáTCTFt y =
vormen). Zoo noemde Verworn die kunst, bij welke
het niet, zooals bij de physioplastische, te doen is om
eene weergeving van het onmiddellijk waargenomene,
maar om het tot zinnelijke uitdrukking brengen van
toegevoegde abstracte denkbeelden.
idiographisch (Gr. van iatc5 = eigen, afzonderlijk en
y pá4Ft y .— beschrij ven) . Een uitdrukking, afkomstig van
Windelband en later overgenomen door Rickert, ter
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aanduiding van het éénmalig, zich nimmer op volkomen
gelijke wijze herhalend karakter van alle historisch
gebeuren en gesteld tegenover het nomothetisch of wetmatig karakter van de uitkomsten der natuurwetenschappen, die in dit opzicht principieel zich van de
geschiedkundige wetenschappen onderscheiden.
idiosyncrasie (Gr. van i aroq = eigen, en o yupavr5 =
menging). Een eigenaardige onberedeneerde en individueele afkeer tegen bepaalde zintuigelijke gewaarwordingen als reukaandoeningen, of tegen bepaalde
spijzen en dranken als visch, kaas, aardbeien enz. die,
zelfs ongemerkt in het lichaam gebracht, daarin ziekteverschijnselen teweegbrengen. Het begrip is evenwel
ook uitgebreid tot de onberedeneerde antipathie
tegenover bepaalde personen, terwijl men niet in staat
is zich daarvan voldoende rekenschap te geven.
idolatrie (Gr. van E7 c,Aor = afgodsbeeld, en AirrpFía
= dienst). Afgodendienst.
idool. Door Baco gebruikt ter aanduiding van de
aangeboren of verworven menschelijke vooroordeelen,
die door de verkeerde voorstellingen welke zij wekken,
's menschen juist inzicht in den weg staan en derhalve
moeten bestreden worden. Als zoodanig noemt Baco
er in 't bizonder een viertal, die zich b.v. voordoen
wanneer wij den naam van een zaak aanzien voor
het wezen van de ermede aangeduide zaak; of wanneer
wij de eigenschappen van onszelven overdragen op de
buitenwereld; of ook wanneer wij door suggestie of
autoriteit van elders ons eigen oordeel laten bederven
en vertroebelen. Het viertal, door Baco onderscheiden
idolen zijn : 1°. de idola t r i b u s, gemeenzaam aan
alle menschen, b.v. de neiging tot anthropomorphisme;
2°. de idola s p e c u s, behoorend bij het enkele
individu en voortvloeiend uit zijn persoonlijken aanleg
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of opvoeding; 3°. de idola f o r i, geboren uit de
samenleving der menschen, inzonderheid uit de door
hen gebezigde taal; 4°. de idola t h e a t r i, geboren
uit het onoordeelkundig overnemen van het bij onderlinge overeenkomst (conventie) als juist aangenomene.
ignorabimus (Lat. = wij zullen niet weten). Een zeer
bekend geworden uitspraak van den Berlijnschen
physioloog Du Bois Reymond, betrekking hebbende
op een zevental wereldraadselen, die volgens hem ten
eeuwigen dage voor het menschelijk bevattingsvermogen onoplosbaar zullen blijven. Vooral Haeckel is
tegen die bewering in zijn „Weltrdtsel" te velde getrokken.
illusie (Lat. van in, en ludere = met iets spelen,
overdr. iemand misleiden) . Zinsbedrog door verkeerde
interpretatie van het waargenomene, in de hand gewerkt door affecten als vrees, hoop of verwachting.
Het begrip is evenwel ook uitgebreid over niet-zintuigelijk gebied; zoo b.v. waar de verschijningsvormen
der dingen worden gehouden voor het wezen zelf dier
dingen; of op ethisch gebied, waar door de pessimisten
de levenswaarden worden afgeschilderd als reine illusies
zonder innerlijke beteekenis. In het dagelijksch leven
verstaat men onder illusie gewoonlijk het zich voorspiegelen van een onbereikbaar iets; of ook het aan iets
een onverdiende en overdreven waarde toekennen.
imitatie. Nabootsing; in het dagelijksch leven gewoonlijk onbewust plaatsvindend onder den invloed
van onderlinge suggestie en een groote rol spelend
zoowel in mode, zeden en gebruiken als in de heerschende denkbeelden. Vooral door Tarde werd deze
grootendeels onwillekeurig plaatsvindende nabootsing
uitvoerig bestudeerd en beschreven.
immanent. (Lat. eig. = inblij vend) . Datgene wat
Kort Woordenboek
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in iets uit hoofde van deszelfs wezen aanwezig is,
zonder er van buitenaf in te zijn aangebracht. Als tegenstelling van transscendent inzonderheid gebezigd ten
opzichte van de Godsvoorstelling, wanneer deze, zooals
in het pantheïsme en in afwijking van het supranaturalisme, een in de stoffelijke wereld besloten
karakter aanneemt. Zoo b.v. bij Spinoza met zijn
„natura naturans".
In de zoogenaamde „immanente philosophie" van
Schuppe c.s. wordt alle zijn teruggebracht tot bewustzijnsinhouden. Alwat kan worden tot object van kennis
en denken, is volgens haar steeds bewustzijnsinhoud;
slechts het in het bewustzijn gegevene kan voorwerp zijn van wetenschap, aangezien slechts als bewustzijnsinhouden de dingen voor ons bestaan en
realiteit bezitten. Zijn en bewustzijn toch vallen samen;
object en voorstelling zijn in wezen identisch. Vandaar
dat men deze richting ook wel heeft aangeduid met
het woord „bewustzijnsmonisme" of ook wel met het
woord „conscientialisme".
immuniteit (Lat. van in-munis = niet dienst- of
schatplichtig; overdr. vrij of verschoond van) . Onvatbaarheid; b.v. voor besmetting.
imperatief. Bevelend, zooals b.v. in Kant's bekenden
„kategorischen imperatief" of onvoorwaardelijk zedegebod, afgescheiden van elke nevenoverweging en
onafhankelijk van alle gevolgen welke er uit kunnen
voortvloeien.
impressionisme. Die richting in de kunst, welke niet
in de eerste plaats zoekt naar natuurwaarheid, maar
veeleer het doel der kunst ziet in eene juiste weergeving van onmiddellijke, persoonlijke indrukken en
visies, door den artist ondervonden, zonder daarbij te
vragen naar een objectieve werkelijkheid.
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imputatie (Lat.) Toerekening.
indeterminisme. De leer van den vrijen wil. Zie
determinisme.
individualisme. De richting die, in tegenstelling van
het collectivisme en het socialisme, de beteekenis van
den enkeling hooghoudt en niet alle heil verwacht van
onderlinge binding en samenvoeging. Die overtuiging
kan voortspruiten uit een minder sterk ontwikkelde
gezelligheidsdrift; maar gewoonlijk vloeit zij voort
uit het inzicht dat krachtige persoonlijkheden onmisbaar zijn voor de samenleving en dat van hun persoonlijk initiatief en werkzaamheid de beste vruchten
zijn te verwachten, zoodat die ook niet belemmerd
moeten worden door allerlei benepen bureaucratische
maatregelen. In tegenstelling van het collectivisme
hecht deze richting in de geschiedenis der menschheid
de grootste waarde aan de rol der groote mannen, aan
wie zij den grootsten invloed toekent in den loop
der gebeurtenissen en in de vorming van den tijdgeest.
In de zedekunde weer verstaat men onder individualisme die opvatting, welke het ethisch doel van 's menschen leven legt in de volmaking zijner eigenwaarde;
in de opvoedkunde die, welke de taak der opvoeding
legt in de ontwikkeling der aangeboren individueele
gaven.
individualiteit. Het ondeelbaar, samenhangend en
bijeenbehoorend onsplitsbaar geheel, hetwelk het individu kenmerkt en onderscheidt van andere individuen
en dat, indien het gepaard gaat met zelfbewustheid,
de persoonlijkheid vormt.
inductie. Het opklimmen van het bijzondere tot het
algemeene: eene werkwijze, nauw verbonden aan het
empirisme of de ervaringswijsbegeerte; terwijl de deductie, d.i. de omgekeerde methode van afleiding
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van het bijzondere uit het algemeene, meer toepassing
vindt in het rationalisme. Als methode werd de inductie het eerst uitvoerig uiteengezet door Baco, terwijl zij in onzen tijd vooral een verdediger vond in
John Stuart Mill.
inhaerent (Lat.). In iets vastzitten of gehecht zijn;
v. d. overdr. eng met iets samenhangen door onderling
verband.
instinkt (Lat. van instinctos = aandrift, van instinguere = aandrijven) . Het aangeboren automatisme,
in tegenstelling van datgene wat eerst gedurende het
leven als gewoonte wordt eigen gemaakt. Een bij overerving verkregen natuurdrift, door welke zonder voorafgaande persoonlijke ervaring, aanleering of overlegging en zonder dat het doel der handeling gekend of
het resultaat ervan voorzien wordt, toch datgene wordt
verricht, wat in 't algemeen nuttig is voor het voortbestaan van het individu of van de soort waarvan het
deel uitmaakt. Zoo b.v. wat betreft de voedselvinding,
de voortplanting en de verzorging der jongen, de verdediging tegenover levenbedreigende vijanden.
Analyseert men het instinkt nader, dan blijkt het
te bestaan in eene dispositie om bepaalde dingen waar
te nemen en daaraan zijn aandacht te schenken; om tengevolge daarvan bepaalde emotioneele aandoeningen
te ondergaan; en eindelijk om op een bepaalde wijze
te reageeren, althans de neiging daartoe te gevoelen.
Van ondergeschikt belang is het daarbij eigenlijk, of de
instinktmatige handeling al dan niet bewust geschiedt,
zelfs of de beteekenis er van beseft wordt; want niet
zoozeer hierin ligt het essentieele, als wel in het
gedwongene en spontane. En juist omdat het instinkt
blindelings werkt, vertoont het geen aanpassing
aan buitengewone, afwijkende en oogenblikkelijke
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omstandigheden, en kan het in dergelijke gevallen ondoelmatig en verderfelijk worden in plaats van tot
behoud te strekken.
Vooral in de lagere dierenwereld, meer in 't bizonder
die der insekten, komt het instinkt veelvuldig voor.
Maar ook in de hoogere dierenwereld ontbreekt het
geenszins, en zelfs bij den mensch is het nog ruimschoots
aan te treffen. Ook hier vertoont het zich bovenal in
een drietal vormen, betrekking hebbende op het z e 1 f behoud, de voortplanting en de sociale
S amen 1 e v i n g, welke verschillende instinktrichtingen veelal met elkander in een pijnlijk con fl ict geraken,
waar zij respectievelijk de instandhouding van het
individu, die van de soort en die van de maatschappij
beoogen en de eischen dier drie tendenzen veelal sterk
uiteenloopen.
intellectualisme. Elke wijsgeerige richting welke bij
de verklaring van verschijnselen inzonderheid de verstandelijke factoren daarvan in 't oog vat en alles zooveel mogelijk verstandelijk wil begrijpen, dit aanziende als het eigenlijk doel en het meest waardevolle
in 's menschen streven. Als zoodanig is zij gericht
zoowel tegen het voluntarisme en pragmatisme als
tegen elk intuïtionisme. En op ethisch gebied overgebracht, doet het zich voor in den vorm van de leer dat
de deugd leerbaar is door het aanbrengen van het
juiste inzicht, zooals o.a. Socrates dat verkondigde.
Een typisch voorbeeld van intellectualistische zienswijze vinden wij in de philosophie van HERBART, volgens
welke all e zielsprocessen zouden zijn terug te brengen
tot eene werkzaamheid van voorstellingen, die op
elkander werken als krachten en die, al naarmate zij
elkander bevorderen dan wel tegenwerken, lust dan
wel onlust doen geboren worden. Het gevoel is volgens
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die zielkunde niet anders dan de resultante der verhouding en der wisselwerking tusschen de verschillende
voorstellingen, en dáár optredend, waar deze beklemd
raken en haar onderlingen evenwichtstoestand verliezen.
intelligentie. Verwant met het intellect, maar toch
daarvan te onderscheiden. Volgens Stern is daaronder
te verstaan de algemeene bekwaamheid van een individu om met bewustheid zijn denken in te stellen 'op
nieuwe eischen; het algemeene geestelijk aanpassingsvermogen dus aan nieuwe levenstaak en nieuwe levensvoorwaarden, -- juist het omgekeerde dus van instinkt.
Zoo vertegenwoordigt de intelligentie niet een enkelvoudige, maar een samengestelde functie, voornamelijk
beheerscht door de drie factoren: belangstelling, verbeeldingskracht en secundaire functie.
intelligibel. Het slechts denkbare, niet aanschouwelijk ervaarbare of kenbare, geheel staande buiten de
wereld der zinnelijk waarneembare verschijnselen.
Bekend is Kant's opstelling van een zoogenaamd
intelligibel karakter, waarmede hij meende 's menschen
verantwoordelijkheidsgevoel te kunnen verklaren en
zijn zedelijke verantwoordelijkheid wilde grondvesten. Daaruit toch werd eene intelligibele vrijheid
afgeleid, zich afspelend in een buitenwerkelijke wereld;
want in de phaenomenale viel slechts eene streng
causale en wetmatige gebondenheid vast te stellen.
Hiermede verwant was Schopenhauer's voorstelling,
dat 's menschen vrijheid bestond niet in het „operari"
maar in het „esse", niet in het handelen maar in het
zijn: wij voelen ons volgens hem aansprakelijk niet
voor onze daden, maar voor ons karakter.
Evenwel een dergelijk intelligibel karakter is niets
dan een zuiver metaphysisch uitdenksel; en aan de
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daarmede samenhangende transscendentale vrijheid
kan slechts geloofd worden als aan een mysterium,
welks bestaan niet valt te bewijzen. Het aannemen
ervan is niet anders dan een postulaat van een tevoren
als juist aanvaarde praemisse, waarbij aan het geweten
een aprioristisch karakter wordt toegekend, zonder
dat rekening gehouden wordt met zijn genese, wisselvalligheid, verscheidenheid en betrekkelijkheid.
intentionalisme. De leer volgens welke de moraliteit
eener handeling alleen valt te beoordeelen naar de bedoeling die er aan ten grondslag ligt, omdat slechts
dááruit het zedelijk gehalte van den dader valt op te
maken. Ten onrechte heeft men wel gemeend daaruit
het besluit te mogen trekken, dat het goede doel zonder
meer de toegepaste kwade middelen zou kunnen
heiligen.
introjectie. Het inleggen van eigen psychische toestanden en werkzaamheden in dingen buiten ons, die
zoodoende naar eigen beleving worden uitgelegd. Zie
empiriocriticisme.
introspectief. Zoo noemt men die methode in de
zielkunde, welke haar gegevens put uit zelfwaarneming van wat in eigen ziel omgaat, daarbij uitgaande
van het denkbeeld dat slechts hieromtrent zekerheid
voor ons is te erlangen. Evenwel deze methode kan niet
volstaan, mede hierom omdat daarbij subject en object
samenvallen en daardoor de observatie allicht wordt
veronzuiverd. Een spontane associatie van voorstellingen b.v. wordt gewijzigd, zoodra de betreffende
persoon er opzettelijk zijn aandacht op gaat vestigen,
b.v. in geval van affecten. Aan den anderen kant
evenwel is het duidelijk, dat wij ons van zielsprocessen
bij anderen slechts in zóóverre eene voorstelling vermogen te vormen als wij soortgelijke processen bij
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onszelven aantreffen, zoodat zelfwaarneming even
onmisbaar is als waarneming van anderen. Vgl. ej ectief .
introversen. Aldus noemt Jung een type van mentaliteit, waarbij een sterke concentratie van aandacht
en een zich opsluiten in eigen psyche wordt aangeen, gepaard met een geringe aanpassing aan en
troffen,
gering contact met de buitenwereld. Hiertegenover
staan dan de e x t r o v e r s e n, die juist omgekeerd
hunne psychische krachten in een activiteit naar buiten
ontplooien en slechts in geringe mate zich bezighouden
met innerlijke zelfontwikkeling.
intuitie (Lat. van in en tueri = beschouwen). Onmiddellijke kennis door innerlijke aanschouwing als
uitvloeisel van onbewuste werkzaamheid. Een dergelijk
intuïtief schouwend denken is tegengesteld aan het
reflectief of opzettelijk overwegend denken, dat langs
discursieven weg tot zijn besluiten komt, terwijl
de intuïtie zich aan ons voordoet als een plotselinge
openbaring. In onzen tijd is dit intuïtieve denken
vooral door Bergson naar voren gebracht. Reeds bij
Pascal werd het intuïtief gevoel of de onmiddellijke
aanschouwing hooggeschat als kenbron van waarheid
nevens het beredeneerend verstand.
intuitionisme. De richting waarbij de waarheid niet
wordt ontleend aan eenige empirisch verkregen waarheidkennis, maar aan een persoonlijk waarheidsgevoel,
waaraan een bewijskracht wordt toegekend van
onmiddellijke evidentie. Evenwel zulk een waarheid
bezit in haar subjectief karakter slechts eene individueele waarde, terwijl zij voor andersvoelenden weinig
overtuigingskracht bezit wat aangaat de juistheid
harer beweringen.
In de ethiek spreekt men van intuitionisme ter aanduiding van de leer van de onmiddellijk als zoodanig
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aangevoelde zedelijke onderscheiding en plichtsgevoel,
waarvan de schending zich uitspreekt in een beschuldigend geweten vol zelfverwijt.
intussusceptie. De wijze van groei van organische
elementen, inzonderheid van dien van den plantaardigen
celwand, waarbij nieuwe vaste deeltjes worden afgezet
tusschen de reeds bestaande en de oppervlakte
vergroot wordt. Tegengesteld hieraan is de zoogen.
appositie of afzetting van nieuwe deeltjes tegen de
reeds bestaande, zooals bij den diktegroei van den
celwand.
ironie (Gr. van Fi pwvdía = ontveinzing of dissimulatie). Het met een schijn van ernst uitspreken van
een oordeel dat anders klinkt dan wat men in
werkelijkheid meent. Hoewel niet kwetsend bedoeld,
is toch zulk een ironische spreekwijze voor den goedverstaanden hoorder dikwijls pijnlijk en prikkelend.
Trouwens de bedoeling is natuurlijk dat deze wel degelijk de ware meening, die achter de woorden verscholen
ligt, doorziet. De bedriegelijkheid is dan ook niet anders
dan schijnbaar, maar de bestrijding der in dien vorm
geuite meening wordt er door bemoeilijkt. Inzonderheid om 's menschen minder openlijke ondeugden als
verwaandheid en huichelarij aan de kaak te stellen,
is de ironie een zeer bruikbaar en werkzaam middel.
irradiatie (Lat. van radius = straal). Lett. uitstraling: een beeld, ontleend aan de physiologie, waar
het o.a. gebruikt wordt ten opzichte van het pijngevoel. Overgebracht in de psychologie, wordt het toegepast op den gevoelstoon, in zooverre deze de neiging
vertoont zich uit te breiden over alwat samenhangt
met datgene, waaraan die gevoelstoon was verbonden,
dus b.v. van de eene voorstelling op eene andere daarmede geassocieerde.
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isolatie (Lat. van insula = eiland, maar ook = alleenstaand huis of gebouw). Onder dit begrip, ook wel aangeduid met den naam „segregatie", verstaat men de
afzondering van een bepaalde groep of species, b.v.
door geographische ligging, welke afzondering door
haren invloed op de mogelijkheid van voortplanting
en op de werking der selectie een belangrijke rol speelt
in de evolutieleer.
isosthenie (Gr. van 10 o = gelijk, en TOivo5 kracht) .
Gelijkkrachtigheid van twee tegengestelde beweringen,
welke daardoor beide evenveel recht van bestaan
schijnen te hebben en elkander in evenwicht houden,
zoodat men niet gerechtigd is tot eene beslissing ten
gunste van een van beide. Een soort van logische gelijkwaardigheid dus van antinomieën. Zulk een isosthenie
vormde een der voornaamste zuilen, waarop het Griek
sche scepticisme was opgetrokken.

=

K.
Karakter. Zie charakterologie.
karma. In de Indische philosophie de wet van oorzaak en gevolg, overgebracht op ethisch gebied, een
noodwendig verband leggend tusschen 's menschen
zedelijk gehalte en zijn lotsbedeeling, hetzij dan in
zijn huidig, hetzij in een later leven in verband met de
zielsverhuizing. Hier heerscht dus het beginsel: wat
de mensch zaait, dat zal hij ook oogsten; en ook
omgekeerd: wat hij oogst, dat moet hij ook gezaaid
hebben. Langs dien weg wordt het pijnlijk conflict
opgeheven, dat er gelegen is in het waargenomen samengaan van deugdzaamheid en leed, ondeugd en genieting,
en wordt de verschillende lotsbedeeling der menschen
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rechtvaardigend verklaard uit hun vóórleven in vroegere bestaansvormen. Een moeilijkheid evenwel blijft
hierbij steeds, dat bij het verlies van alle bewustzijn
dier voorlevens moeilijk kan gesproken worden van
een doorloopende identiteit van persoonlijkheid, evenmin als van eene bewuste bestraffing of belooning van
vroeger gedrag. De leer wordt daarmede meer een
ethisch postulaat dan een psychisch feit.
karyokinese (Gr. van xápvov — noot, en xív 40.1; = beweging). De ingewikkelde kerndeeling, bij welke de
chromosomen en hare splitsing een hoofdrol spelen
en die voorafgaat aan de celdeeling. De naam is afkomstig van Schleicher (1878), terwijl Flemming (1882)
voor hetzelfde proces sprak van mitose (zie aldaar) .
katabolie (Gr. van xxTxj3áhX6w = uitstrooien). De neiging tot ontbinding en uiteenvalling van weefselelementen en het daarmede gepaard gaand krachtsverbruik; in tegenstelling van de anabolische stofomzetting,
die omgekeerd streeft naar eenen synthetischen opbouw en opeenhooping van kracht en energie. Van deze
beide vormen van metabolie is volgens Geddes en
Thomson de eerstgenoemde sterker bij de mannelijke,
de laatstgenoemde bij de vrouwelijke sexe, welk onderling verschil zich reeds in de gedraging der geslachtscellen (ei en spermatozoïde) zou uitspreken.
kataplexie (Gr. van xxTxorxs4 — overdonderd). Een
schrikverlamming als voorkomend bij plotselinge hevige
zenuwschokken of bij dieren in gehypnotiseerden
toestand.
katechese (Gr. van xxTá en ;Wce = doen klinken,
weergalmen; overdr. mondeling onderrichten) . Oorspronkelijk leering, bereikt door voortdurende
herhaling, anders dan de akroamatische samenhangende voordracht. In de Christelijke kerk
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de mondelinge onder richting in den godsdienst.
kategorie. In de kenleer verstaat men daaronder
de grondvormen van verwerking van het kenmateriaal
door het denken.
katharsis (Gr.) Reiniging of zuivering; meer bepaaldelijk de loutering der ziel van zinnelijke begeerten
en hartstochten. Zoo spreekt men b.v. van eene
kathartische werking van spel en sport. De psychanalyse zoekt die te bereiken door blootlegging van verdrongen maar toch zeer invloedrijke voorstellingen en
door opheffing van aanwezige onbewuste conflicten.
Aristoteles spreekt van zulk een katharsis bij de psychologische uitwerking der tragoedie op de toeschouwers
wat betreft de gewekte aandoeningen van vrees en
medelijden.
kinaesthetisch (Gr. v an ;toes, = bewegen, en aiceno-s;
= waarneming). De inwendige zin, waardoor wij richting en omvang onzer spierbewegingen, den stand v an
onzen romp en ledematen enz. kunnen bepalen met behulp van de waargenomen zenuwprikkeling in de gewrichten, pezen, spieren en huid, de vochtverplaatsing
in de halfcirkelvormige kanalen van het oor enz. Al die
waarnemingsbronnen vormen te zamen een soort van
zesde zintuig van spier- en bewegingswaarneming,
welke uit den aard der zaak een gewichtige rol speelt
bij onze ruimtevoorstellingen. Daarenboven brengt het
ons een gevoel bij van eigen lichaam, een bewust zijn
van eigen physieke persoonlijkheid als resultaat van
die endogene orgaansensaties.
kinematiek (Gr. van xivs a = beweging). De wetenschap der bewegingswetten. Eene kinematische beschouwingswijze ziet alle natuurverschijnselen a an als
bewegingsverschijnselen.
kismet. Een verturkscht Arabisch woord; oorspr. =
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deel, later overdr. het den mensch toebedeeld levenslot,
dat hij in berusting heeft te dragen, want volgens de
leer van het fatalisme onafwendbaar, het inzicht
waarvan hem zich blindelings doet overgeven aan het
noodlot. Vgl. fatalisme.
kleptomanie (Gr. van xxirT6t y = stelen). De ziekelijke zucht tot het zich onrechtmatig toeeigenen van
voorwerpen, b.v. uit winkels of bazars, ook zonder dat
er eenige werkelijke behoefte bestaat aan het bezit
dier gestolen voorwerpen of eenig gebrek aan de middelen om de aanschaffing daarvan te bekostigen.
komisch. De psychische uitwerking, gewekt door de
tegenstelling tusschen werkelijkheid en gekoesterde
verwachting; de botsing tusschen twee contrasteerende voorstellingen; de schijn van gewichtigheid, zich
oplossend in niets; de schijnwaarde, die zichzelf aan
de kaak stelt. In één woord: de omkeering van ernst
in kortswijl en de daardoor vrijkomende en zich ontladende psychische spanning. Zoo is ook de geestigheid er op uit om veruiteenliggende voorstellingen
met elkander in een verrassend en onverwacht verband te brengen als een soort van spelend vernuft
en oordeel, waarbij volgens Freud ook het onbewuste
een voorname rol speelt. Het dieper voelend hoogkomische stelt 's menschen onvolkomenheden aan de
kaak met een toon van ernst, die er zekere tragisch
aandoende elementen aan toevoegt, en nadert daarmede den humor.
konditionalisme. De leer van VERWORN, volgens
welke in de plaats van het geheimzinnig begrip „oorzaak" liever gesteld moet worden dat van „voorwaarden (conditiones) van geschieden". De oorzaken
toch zijn in haren aanvang, omvang en aantal onmogelijk zuiver te omgrenzen; daarom zijn die oor-
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zaken te vervangen door de ontstaansvoorwaarden.
Zijn deze eenmaal volledig vastgesteld, dan is daarmede ook de onderzochte toestand of gebeurtenis, die
er afhankelijk van is, wetenschappelijk volledig en
„eindeutig" bepaald en weergegeven, en blijft er verder
niets meer te verklaren overig. Op die wijze houdt men
zich streng aan de uitkomsten der ervaring zonder
bijvoeging van persoonlijke uitleggingen. Een verschijnsel ook is nimmer te verklaren uit één enkele oorzaak,
maar slechts door het aangeven van het totaal der
voorwaarden, die voor de ‘ totstandkoming van het
effect noodwendig zijn. En juist door de aanvaarding
van het niet-bestaan eener eenige oorzaak verliest het
begrip oorzaak zijn specifieken zin en wordt het identisch met het begrip voorwaarden: het geheimzinnig
oorzaakbegrip wordt dan meer streng wetenschappelijk vervangen door wetmatige afhankelijkheidsbetrekkingen.
korybantisme. Wilde razernij in opgewonden geestestoestand; zoo genoemd naar de priesters en vereerders
der Phrygische natuurgodin Kybele, die in geestvervoering met luidruchtige muziek en kabaal onder woest
getier en lawaai op uitbundige wijze hun Godin meenden
te moeten huldigen.
kosmogonie. De leer betreffende de geboorte of
oorsprong der wereld.
kosmopolitisme (Gr. van scdcr thg = wereld, en rzo?J'n'
= burger). Wereldburgerschap, waarbij de aarde beschouwd wordt als een woonoord van menschen die
gezamenlijk de burgers vormen van éénzelfde rijk.
In tegenstelling dus van het beperkend nationalisme,
dat de belangen speciaal van eigen volk of natie naar
voren brengt en behartigt.
kriticisme. De Kantiaansche kenleer, die zoowel het
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dogmatisme als het skepticisme verwerpt, het menschelijk weten vastknoopt aan bepaalde denkkategorieën,
en een phaenomenalistische kennis stelt tegenover het
noumenale, dat betrekking heeft op het onkenbaar
„Ding an sich". Als zuiver kenleerig van aard, vraagt
het kriticisme naar aard, wezen en voorwaarden onzer
kennis, en zoekt het den omvang en de grenzen van
ons kenvermogen vast te stellen, terwijl daarbij de
wijze van psychologisch ontstaan op den achtergrond
treedt.
kryptomnesie (Gr. van xptnrrók = verborgen, en gvs;,usa
= herinnering) . Het onbewust geheugen; het bewaard
gebleven zijn van herinneringssporen, die als beelden
kunnen opduiken zonder dat men zich van hun bezit
bewust was en zonder dat zij daarom in hun oorsprong
behoeven herkend te worden. Zoo bij mediums en
in gevallen van glossolalie. Voortdurend worden er
gedurende ons leven zulke sporen van onbewust blij vende waarnemingen in het onderbewustzijn neergelegd; en deze kunnen dan onder daartoe gunstige omstandigheden rijzen boven den bewustzijnsdrempel, of
ook zonder dien hun invloed doen gelden in het psychisch leven.

L.
Latitudinarier. Zie rigorisme.
legaliteit (van lex = wet) . In de ethiek werd deze door
Kant gesteld tegenover de moraliteit; en wel als de
uitwendige, maatschappelijk verplichte, wetmatige handeling, in tegenstelling van de zedelijke gedraging uit
innerlijken aandrang en gezindheid. Aan de eerstgenoemde wijze van optreden, indien zij slechts voortspruit uit eigenbelang, vrees enz., is volgens hem geen
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zedelijke waarde toe te kennen, slechts eene van bruik-

bare nuttigheid.
lemmatisch (Gr. van Ailacgha _ ontvangst). In de dialektiek een stelling of oordeel, gegrondvest op een aan
een andere wetenschap ontleend leerstuk of gegeven,
zonder dat de waarheid daarvan zelve nader wordt
bewezen.
lethargie (Gr. van x1494 = het vergeten, en ápyEiv =
onwerkzaam zijn). Slaapzucht; een abnormaal diepe
en langdurige slaap met bemoeilijkt ontwaken.
leviraat. Het huwelijk eener vrouw met den broeder
haars overleden echtgenoots, indien haar huwelijk
kinderloos was gebleven: een echtverbintenis, waartoe
de overlevende broeder verplicht was volgens de
Mozaïsche wet (zie Deuter. XXIV: 5 en 6). De eerstgeborene uit dat nieuwe huwelijk werd dan gerekend
een zoon te zijn van den overleden eersten echtgenoot.
libido. Oorspr. het wellustig geslachtelijk begeeren,
gelijk dit een voorname rol speelt in de leer van Freud,
waarin aan het woord de beteekenis wordt gehecht
van geslachtshonger. Bij Jung evenwel werd die beteekenis geweldig uitgebreid, zoodat ook tal van nietsexueele factoren er een plaats in vonden en het woord
bijkans den zin verkreeg van psychische energie, verbonden aan natuurlijke complexen. De libido wordt
hier tot een soort van dynamische eenheid, die de
verschillende componenten der sexualiteit in zich vereenigt, maar zonder een speciaal sexueel karakter te
dragen in engeren zin.
liturgie (Gr. van XFCroupyía = werk (p'ov) in dienst
van den staat; later dienst van 't algemeen). De kerkelij ke eeredienst met de daarbij behoorende zinnebeeldige
plechtigheden en ritueel.
localisatie. In de physiologie de plaatsing van be-
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paalde functies in bepaalde deelen van het centrale
zenuwstelsel, meer bepaaldelijk van de hersenschors,
naar vivisectorische en andere proefnemingen alsmede
pathologische gevallen een dergelijke localisatie doen
kennen. Ook verstaat men onder het woord de verlegging van gevoelsaandoeningen, zooals pijn in een
bepaald gedeelte des lichaams, al bevindt zich de bron
van dat gevoel op een gansch andere plaats, ja zelfs
al ontbreekt het lichaamsdeel, waarheen de localisatie
plaatsvindt, volkomen, zooals b.v. bij geamputeerde
ledematen.
logica. De leer van het juiste denken en juiste gevolgtrekkingen maken om daardoor te komen tot juiste
oordeelen. Le Bon onderscheidt een vijftal soorten
van logica, namelijk een biologische, een affectieve,
een collectieve, een mystieke en een rationeele logica,
ieder van welke voert tot onderling zeer uiteenloopende besluiten en van welke de laatstgenoemde diegene is, welke wij gewoonlijk bedoelen wanneer wij
van logica spreken en die wij in den waan verkeeren
steeds te volgen.
logomachie (Gr. van 2,.:,-'2,o; --= woord, en gáxsi = slag) .
Woordenstrijd tusschen geestverwanten en slechts
loopende over woorden en benamingen zonder het
wezen der zaak te raken, terwijl de verschilpunten
waarom het gaat, bij nader inzien van geen of weinig
beteekenis zijn. In Tim. VI: 4 wordt op zulk een
strijd gezinspeeld.
M.
Magie. Tooverkunst met behulp van geheime natuurkrachten, gedienstige geesten, sterrenwichelarij, formules en tooverspreuken, geestenbezwering enz.
Kort Woordenboek

6
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magnetisme (dierlijk). Een voor 't eerst door Mesmer
in het einde der 18e eeuw in zijn geneeskundige praktijk toegepaste zoogenaamde bizondere levenskracht,
die van het eene levende wezen op het andere zou
kunnen overvloeien door bestrijkingen enz.
maieutiek (Gr. van IGCxIFuTCz, = verloskunde). Eig.
vroedvrouwkunst, maar overdrachtelijk de door Socrates, zoon eener vroedvrouw, toegepaste methode om
door oordeelkundig vragen den leerling zelf in zijn
antwoorden de waarheid te doen vinden en zoodoende
uit hem te halen wat in hem verscholen lag, zonder
dat hij zich daarvan bewust was.
makrobiotiek (Gr. van p. xpd c = lang, en (314 = leven).
De kunst om door een doelmatige levenswijze zich een
langdurig bestaan te verzekeren, welke soort van
kunst uitvoerig werd beschreven door Hufeland,
tijdgenoot van Goethe.
manichaeisme. Een uit Perzië afkomstige leer van
Manes (3e eeuw), volgens welke de wereld is opgebouwd
uit de beide dualistisch gedachte beginselen van goed
en kwaad, God en duivel, die evenals dat het geval is
bij Zoroaster's licht en duisternis, voortdurend met
elkander in strijd verkeeren, zooals bij den mensch in
den strijd om heerschappij tusschen het vleesch en den
geest. Augustinus was een tijdlang aanhanger dezer leer,
maar later haar hevige bestrijder.
mantiek (Gr. van fa vng g = profeet). Waarzegkunde,
de toekomst voorspellend met behulp van droomuitlegging, astrologie enz.
materialisatie. In het spiritisme de verlichaming
der geesten tot zintuigelijk waarneembare vormen.
materialisme. De leer dat op geestelijk gebied alles
plaatsvindt als een functie van stoffelijke processen,
zonder dat aan de geestelijke verschijnselen een af-
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zonderlijk en zelfstandig bestaan wordt toegekend.
De psychologie wordt daarmede herleid tot een soort
van hersenphysiologie, waarbij de materieele voorvallen in het centrale zenuwstelsel van chemischphysischen aard het noodwendig substraat vormen
van alle psychisch gebeuren, terwijl het bewustzijn
slechts optreedt als een epiphaenomenon of nevenprodukt.
Reeds in de Oudheid werd het materialisme geleerd
door Lucretius; later in de 18de eeuw door Holbach en
in onze dagen door Buchner. Als werkhypothese bij
natuurwetenschappelijk onderzoek kan het goede diensten bewijzen, maar tegen de kritiek van de leer van
het kenvermogen is het niet bestand en het is dáárop
dat het schipbreuk lijdt. Want het houdt geen rekening
met de ondempbare klove tusschen de beide heterogene
grootheden physis en psyche, die nimmer in elkander
vermogen over te gaan. Evenmin met het feit dat niet
het physische, maar integendeel het psychische het
primair bestanddeel is in al onze kennis en dat eerst
dááruit het physische secundair wordt afgeleid. Zie
psychomonisme.
Van het materialisme als wijsgeerige school is wèl
te onderscheiden het ethisch of praktisch materialisme,
dat het doel van 's menschen streven legt in de verwerving van stoffelijke goederen en zinnelijke genietingen. Wèl kunnen beide vormen van materialisme
samen gepaard gaan, maar nimmer mogen zij vereenzelvigd worden, gelijk dat toch zoo menigmaal geschiedde als een onedele en goedkoope strijdmethode.
Theoretische materialisten kenmerken zich veelal
door een voorbeeldig zedelijk leven, evenals omgekeerd
godsdienstig en kerkelijk gezinden menigmaal verre
van uitmunten in moreelen levenswandel.
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In zijn huidige beteekenis werd het woord „materialisme" het eerst gebruikt in Engeland, terwijl men
voorheen voor het er door aangeduid begrip de uitdrukking „Epicurisme" bezigde, op de wijze als men
het skepticisme eertijds met den naam Pyrrhonisme
betitelde.
maxime. Stelregel als richtsnoer van handelen;
grondbeginsel voor handelend optreden. La Rochefoucauld evenwel gebruikt het woord in den zin van
psychologisch-ethisch aphorisme, handelend over de
kenmerken van het menschelijk karakter.
maya. In de Indische philosophie de personificatie
van de illusie of zinsbegoocheling: de Godin die den
bedriegelijken schijn der zinnenwereld doet geboren
worden en ons die wereld doet voorkomen als werkelijk bestaande en dusdanig gevormd als de zinnen ons
haar voortooveren. Geliefde uitdrukking bij Schopenhauer als beeld van de omsluiering der werkelijkheid.
mazdeisme. Oud-Perzische godsdienst, toegeschreven
aan Zarathustra en een streng dualisme leerend van
met elkander in strijd verkeerende goede en booze,
lichte en duistere wereldbeginselen.
medium. In het occultisme de verwekker van parapsychologische verschijnselen, bij de spiritisten de
middelaar voor het contact met de geestenwereld.
Een neuropathologische aanleg schijnt hiervoor vereischt, gepaard met eene verhoogde waarnemingsscherpte, gelijk die verkregen wordt in „trance",
een soort van somnambulairen toestand. Herhaaldelijk
reeds werden de mediums bij hunne praestaties betrapt op bedriegelijke handelwijzen; en dat niet slechts
uit winstbejag, maar ook uit ijdelheid en eerzucht om
hun proeven te doen slagen en aan de van hen gekoesterde verwachtingen te beantwoorden.
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meliorisme. In de Engelsche ethiek eene van George
Eliot afkomstige uitdrukking ter aanduiding eener
beschouwingswijze die, als een soort van tusschending
tusschen optimisme en pessimisme, de wereld aanziet
als verre van volmaakt, maar haar verbeterbaar acht
door den arbeid der menschen, waardoor zij telkens
meer onze voorstellingen van het ideale kan benaderen,
terwijl die voortdurende verbetering als een soort
van wet besloten ligt in de evolutie der menschheid.
mentaliteit Geestelijke geaardheid.
mesmerisme. Zie magnetisme.
metabolisme (Gr. van ,J F-rá en )3, 20,.Eiv = omwerpen) .
Het geheel van omzettingen in het levend organisme,
zoowel die welke daarin een eenvoudiger substantie
vervormen tot een samengestelder (anabolie), als die
welke omgekeerd die laatste doen uiteenvallen (katabolie). In 't algemeen vertoont de plant meer het eerste,
het dierlijk organisme meer het laatstgenoemde type.
Vgl. katabolie.
metamathematisch. Zoo noemt men die wiskunde,
welke zich de ruimte denkt als meerdimensionaal,
waarvan dan de driedimensionale slechts een bizonder
geval uitmaakt. Zij houdt zich dus bezig met eene ruimteleer van meer dan drie afmetingen en zoekt de
wetten en formules te vinden, die voor een dergelijke
ruimte gelden.
metamorphose. In 't algemeen: omvorming; in de
dierenwereld meer speciaal de aanzienlijke vormverandering, waardoor de gansche uitwendige verschijning
en habitus van leven die het dier kenmerken, gewijzigd worden, welke wijziging zich in den loop der
ontwikkeling van het individu min of meer plotseling
voordoet. Zoo bij vlinders en zóovele andere lagere
diersoorten, hoewel zij ook bij hoogere nu en dan
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voorkomt, zooals bij Petromyzonten en Amphibieën.
metaphoor. Een overdrachtelijk beeld, waarbij het
begripmatige en abstracte wordt uitgedrukt in iets
concreets en aanschouwelijks.
metaphysica. Aanvankelijk beteekende de naam bij
Aristoteles niet anders dan datgene, wat in zijn
beschouwingen „volgde op" de physica. Langzamerhand evenwel is die naam gegeven aan dat deel
der wijsbegeerte, hetwelk streeft naar eene samenvatting en aanvulling onzer beperkte ervaringskennis
tot een harmonisch samenhangende wereldbeschouwing, om daarmede zoowel verstand als gemoedsbehoeften te bevredigen. De mensch heeft nu eenmaal een
onuitroeibaar ingewortelde neiging om de raadselen
der wereld op te lossen en het absolute te doorgronden, ook al overschrijdt zulks verre zijn vermogen.
De meer positivistisch gezinden evenwel, als Ziehen,
Pierson en Lange, beschouwen alle metaphysica als
een soort van kunst of „Begriffsdichtung" zonder
eenige wetenschappelijke waarde.
Als voorbeelden van metaphysische tegenstellingen
noemen wij pluralisme en singularisme; monisme en
dualisme; theïsme en pantheïsme; materialisme en
spiritualisme; intellectualisme en voluntarisme; pessimisme en optimisme; substantialiteits- en actualiteitstheorie; determinisme en indeterminisme; mechanisme
en teleologie; causaliteit en finaliteit. Het spreekt wel
vanzelf, dat de persoonlijke keuze van beantwoording
in al die verschillende dichotome vraagstellingen niet
bij elk harer afzonderlijk en los van de andere staat,
maar dat vele dier beantwoordingen met elkander
samenhangen en min of meer gecoördineerd zijn.
metempirisch. Een term, door Lewes gebruikt in
den zin van Kant's „transscendent", d.w.z. ter aan-
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duiding van al datgene, wat niet vatbaar is voor verificatie door ervaring, omdat het geheel daarbuiten valt.
metempsychose. Zielsverhuizing; het geloof aan de
onsterfelijkheid der ziel, niet alleen die van haar voortbestaan maar ook die van haar vóórbestaan. Reeds
bij de oude Egyptenaren werd dit geloof aangetroffen,
evenals later bij Pythagoras en bij Plato.
methodologie. Dat onderdeel der logica, hetwelk
zich bezighoudt met de beste, tot de meest juiste en
rijkste uitkomsten voerende wijzen van onderzoek in
de verschillende wetenschappen. Als voorbeelden van
methoden, meer speciaal in de philosophie toegepast,
noemen wij de speculatieve, empirische en genetische;
de inductieve, deductieve en dialektische; de analytische, synthetische en kritische.
mikrocephaal (Gr. van ,u scpdc = klein en xFCpx =
kop). Een mensch met abnormaal klein hoofd en daardoor ook onvolkomen ontwikkeling der hersenen,
doordat de groei van den schedel ontijdig tot stilstand kwam.
mikrokosmos. De mensch beschouwd als een wereld in 't klein. Titel van Lotze's meest bekend geworden
en meest gelezen boek. De term schijnt afkomstig te
zijn ,van Paracelsus (16e eeuw).
mimicry. Eigenlijk nabootsing: de neiging van dieren,
vooral insecten en reptielen, om in kleur, teekening en
gedaante op bedriegelijke wijze te gaan gelijken op
de omgeving waarin zij leven, om daardoor hetzij het
gevaar van vervolging door vijanden te verminderen,
hetzij hun eigen prooi beter te kunnen besluipen en
bemachtigen.
mimiek. De kunst van door gebarentaal en uitdrukkingsbewegingen op voor anderen zichtbare
wijze gemoedsaandoeningen te vertolken. Een typisch
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mimische kunst b.v. is de oorspronkelijke dans.
mhsanthropie (Gr. van j :o- lv = haten, en áv9pc iro; =
mensch). Het hiermede aangeduid begrip is eigenlijk
geen zuivere tegenstelling van philanthropie, want het
beteekent meer menschenverachting dan menschenhaat;
en veelal is deze niet zoozeer het gevolg van eene kwaadwillige gezindheid als wel van menschenschuwheid,
op de wijze als brutaliteit het gevolg kan zijn van verlegenheid. Een duurzame misanthropische stemming
voert licht tot een eenzelvig vermijden van den omgang
met menschen en tot een pessimistische wereldvisie.
misologie. Minachting der rede; een vorm van
pessimisme, toegepast op het intellect.
misoneisme (Gr. van ,ut6Fjv = haten, en vFoc = jong,
nieuw). Afkeerigheid van nieuwe denkbeelden en instellingen, die verworpen en veroordeeld worden zonder
voorafgaand ernstig onderzoek, enkel en alleen omdat
zij afwijken van het overgeleverde waaraan men gewend en gehecht geraakt is. De uitdrukking is afkomstig van Lombroso.
mitose (Gr. van ,ulTO4. = draad). Het kerndeelingsproces, ook karyokinese genoemd. De benaming is ontleend
aan den in de kern door de chromatine gevormden
draad, die zich verdeelt in een aantal stukken of chromosomen, elk van welke zich weer splitst in twee helften
waarvan de eene zich beweegt naar de eene en de andere
naar de tegengestelde pool der spoelvormige kern, alvorens de cel zich door insnoering aan den aequator
gaat verdeelen in twee dochtercellen.
mneme (Gr. Eig. geheugen, maar door Semon
gebruikt in eene meer algemeen biologische beteekenis en als zoodanig uitgewerkt in een tweetal boeken.
mnemotechniek. Geheugenkunst, d.w.z. de verschillende methoden om het geheugen te versterken,
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bevorderen en vergemakkelijken door aanwending van
hulpmiddelen als passende associaties enz. Niet ten
onrechte is opgemerkt, dat de mensch voor zijn levensgeluk dikwerf de kunst van te leeren vergeten niet
minder noodig heeft dan die van zijn geheugen te
scherpen. (Vgl. amnestiek) .
modi. Aard en wijzen van zijn en van optreden; in
tegenstelling van het standvastig wezen der dingen.
monaden. In Leibniz' leer der monadologie: de eeuwige, bezielde, onlichamelijke, met energie beladen
eenheden als een soort van geestelijke atomen.
monisme (Gr. van gd vos = enkel, eenig) . Wij sgeerige
richting, welke slechts één beginsel aanvaardt, waartoe
zij alles zoekt terug te brengen; in tegenstelling van
het dualisme en het pluralisme, die twee of meer dergelijke beginselen erkennen. Een dusdanig monisme
kan zich belichamen in zeer verschillende vormen, b.v.
zoowel in dien van het materialisme als in dien van
het spiritualisme, al naargelang de eenheid wordt
gezocht in het stoffelijke dan wel in het geestelijke.
Zoo heeft in onzen tijd Drews een groot aantal vormen
van monisme kunnen onderscheiden. Het woord zelf
is afkomstig van Wolff.
monogenetisch. Van één enkele groep van voorouders afstammend; meer speciaal in de anthropologie
het eenmalig ontstaan van de species mensch uit dierlijke voorouders. In tegenstelling hiervan denkt zich
het p o l y g e n i s m e genoemd ontstaan meerdere
malen en op verschillende plaatsen van den aardbodem
voorgevallen, terwijl dan daaruit de verschillende
rassen der menschheid zouden zijn te verklaren.
monoideisme. Het beheerscht worden door één enkel
overheerschend denkbeeld, dat geen plaats laat voor
andere denkbeelden, in staat aan dat overheerschend

90

Monomanie -- Moral sense

denkbeeld kritiek aan te leggen en het zoo noodig te corrigeeren,althans zijn eenzijdige heerschappij te temperen.
monomanie. Ziekelijke, in één bepaalde richting
zich bewegende intensieve neiging.
monotheisme. Eéngodendienst; het geloof aan één
enkele, persoonlijke, van de wereld onderscheiden,
haar beheerschende en besturende Godheid.
moraalstatistiek. De statistische d.i. in getallen uitgedrukte bewerking van de voor eene zedelijke beoordeeling vatbare maatschappelijke wilshandelingen der
menschen, waarbij de frequentie wordt nagegaan dier
voor de maatschappij belangrijke wilsuitingen, alsmede de omstandigheden die daarop van invloed zijn,
zooals stand, sexe, beroep, leeftijd enz. Zoo kan het
numeriek verband worden opgespeurd tusschen godsdienst en misdaad, echtscheiding en zelfmoord enz.
Een dergelijke statistiek is ook dienstig voor de vergelijking van de verschillende volkeren wat betreft
het bij hen voorkomen van doodslag, buitenechtelijke
geboorten enz.; en in de criminologie is zij belangrijk
zoowel voor de aetiologie van de misdaad als voor het
nagaan van den invloed der wetgeving, b.v. de afschaffing der doodstraf, op den omvang der misdadigheid.
Als stichter van dezen tak van wetenschap kan
worden aangemerkt de Belg Quételet.
moralisme. De richting, welke het zedelijk karakter
der verschijnselen beschouwt als het meest, zelfs eenig
waardevolle, de zedelijkheid als het einddoel van 's
menschen bestaan en streven, den waren zin van
geschiedenis en wereldgebeuren uitmakend.
moral sense. In de Engelsche philosophie het aangeboren moreel instinkt en onderscheidingsvermogen,
zooals dit vooral werd op den voorgrond gebracht
door Shaftesbury.
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mortificatie (Lat. van mors = dood, en facere =
doen). Lett. het doen afsterven en krachteloos maken;
in de ethiek de dooding des vleesches d.i. van alle
zinnelijkheid door tuchtiging, zelfkastijding enz.
mutatieleer (van mutare = veranderen). Theorie
van den botanicus Hugo de Vries betreffende de plotselinge en sprongsgewijze, niet geleidelijk voortschrijdende of fluctueerende, erfelijke verandering der soorten
tot nieuwe vormen in den loop harer phylogenetische
ontwikkeling. Daarmede wordt het „natura non facit
saltum" teniet gedaan. Van de door die mutaties optredende variaties blijken dan sommige levensvatbaar
en duurzaam, terwijl andere weer verdwijnen in den
onderlingen strijd om 't bestaan.
mutualisme (Lat. van mutuus = wederkeerig). In
de biologie verstaat men daaronder eene onderlinge
levensverhouding van twee organismen van verschillende soort, beide vrucht plukkend van die onderlinge symbiose, welke wederzijdsch nut aanbrengt. Door
Kropotkin (1904) werd het begrip mutualisme ook
toegepast op de menschelijke maatschappij, in den
zin van wederkeerig hulpbetoon bij onvermijdelijke
arbeidsverdeeling. George Eliot e.a. weer hebben van
mutualisme gesproken in den zin van eene ineensmelting van egoïsme en altruïsme tot een hoogere
eenheid, waarvan beide er bij betrokken partijen
profijt trekken en waarbij de zorg voor zichzelven in
den vorm van gezondheidsbevordering, kennisvermeerdering enz. ook aan anderen ten goede komt.
mystiek (Gr. van uo rcuóc . -- geheim) . Een gevoelsrichting welke de waarheid zoekt te doorgronden niet
door middel van nauwgezetten, methodischen en kritischer verstandsarbeid, maar door onmiddellijke
intuïtieve aanschouwing, inwendige verlichting en een
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in extatisch wereldvergeten zich verzinken in den
wereldgrond (unio mystica) . Dit inwendig schouwen
in passieve overgegevenheid gaat gepaard met eene
sensatie van verrukking; en in dien bovenaardschen
staat van geestvervoering zou volgens haar de bevoorrechte mensch kunnen geraken tot eene doorgronding
van bovennatuurlijke waarheden, die langs anderen
weg niet te bereiken ware.
De mystiek, die in alle godsdiensten een belangrijke
rol heeft gespeeld, staat tegenover zoowel het
rationalisme en de openbaring door een Heilige
Schrift, als van elk van buitenaf opgelegd gelooven op
Kerkelijk gezag. Zij vormt een volstrekt tegenbeeld
van de scholastiek, en de door haar beweerde onmiddellijke Godskennis werd herhaaldelijk door de Kerk veroordeeld en gebrandmerkt, zonder daarmede evenwel
ooit te worden uitgeroeid.
mysticisme. Het ontaarden van mystiek tot bandebooze gevoelsdweperij en phantasterij . Elders weer
heeft het woord de nog niet ongunstige beteekenis van
„neiging tot mystiek"; en in 't Engelsch beteekent het
eenvoudig mystiek, gelijk men daar ook spreekt van
empiricism inplaats van empirisme.
mystificeeren. Het door iets in een geheimzinnig
waas te hullen, een ander misleiden, hem iets wijsmaken
en op een dwaalspoor brengen.
mythe. Eene uit oeroude tijden stammende, althans
daarin verlegde symboliseeringvan zekereverschijnselen
of denkbeelden. De mythe is een produkt van verbeelding, waarin zich een primitieve en onkritische wereldbeschouwing vertolkt, terwijl ook sociale gezichtspunten er invloed op oefenen. Zoo worden natuurkrachten er in voorgesteld als persoonlijke gedaanten,
die bovennatuurlijke, althans bovenmenschelijke daden
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verrichten. Merkwaardig is de treffende overeenkomst
die dikwijls tusschen de mythen van zeer verschillende
volkeren wordt aangetroffen.

N.
Naïef. Onbevangenheid in kinderlijke onschuld en
onwetendheid; in tegenstelling van het geraffineerde d.i.
de berekenende verfijning. Zoo het boersch landelijke
en eenvoudige tegenover het steedsch mondaine. In
de kunst kan men het naïeve stellen tegenover het
gekunstelde en het sentimenteele. Gelijk bij het genie
zoo speelt ook bij den dichter volgens Schiller het
naïeve een belangrijke rol: de naïeve dichter is volgens
hem natuurlijk en objectief, als uit de natuur geboren;
de sentimenteele daarentegen subjectief, uitgaande
van een idee of ideaal en eerst langs een omweg tot
de natuur gerakend.
narcisme. Het erotisch verliefd zijn op eigen beeld;
gelijk in de Grieksche mythologie Narcissus in liefde
ontvlamde voor zijn afspiegeling in het watervlak.
narcose. Een staat van verdooving en daardoor van
verminderde of totaal opgeheven gevoeligheid voor
pijn ten gevolge van toegediende middelen als morphine
en chloralhydraat, terwijl daarnevens plaatselijke opheffing van pijn kan worden teweeggebracht, b.v. door
cocaïne.
nativisme. De leer van het aangeboren zijn van voorstellingen als die van tijd en ruimte; — in tegenstelling
van de genetisch-empiristische zienswijze, welke te
harer verklaring de persoonlijke ervaring te hulp roept,
gelijk die door Locke en Hume werd verdedigd in
hunne bestrijding van de leer der aangeboren begrippen.
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naturalisme. Eensdeels verstaat men daaronder het
terugbrengen van alle gebeuren tot natuurverschijnselen en het verklaren er van langs natuurwetenschappelijken weg met verwerping van alle bovennatuurlijke uitlegging. Anderdeels op aesthetisch gebied het streven om in de kunst de natuur zooveel
mogelijk na te bootsen, zonder die te idealiseeren of
haar weergeving vast te leggen aan academische regels.
Een „naturalist" eindelijk noemt men dengene, die zich
bezighoudt met het onderzoek der levende natuur.
nihilisme. Elke leer, die uitgaat van een standpunt
van volstrekte ontkenning, zooals die op verschillende
gebieden van theorie en praktijk kan worden toegepast
en die zich zoowel over de kenleer als over de ethiek
kan uitstrekken.
nirwana. Lett. uitblussching; in de Indische philosophie de eindstaat van gelukzaligheid der Boeddhisten, waarbij alle menschelijke begeerten en onvolkomenheden zijn opgeheven en alle persoonlijk wilsleven is teniet gedaan, terwijl in de plaats daarvan eene
volkomen zielsrust is bereikt en niet slechts het lijden,
maar ook de verdere wedergeboorte is opgelost.
De bevrijding derhalve uit de Sansara of eeuwigen
maalstroom, welke bevrijding en verlossing in buitengewone gevallen wel alreede tijdens het aardsche leven
is te erlangen, maar gewoonlijk eerst optreedt bij
het ophouden der wedergeboorte. Het nirwana vertegenwoordigt een staat van zaligheid die, ook al kan
deze slechts in negatieve uitdrukkingen worden weergegeven, toch een positief karakter draagt, en die een
ophouden insluit van alle hunkeren naar individueel
bestaan en een opheffing van alle bedriegelijke illusie.
nominalisme. Die richting in de kenleer, volgens
welke de algemeene begrippen slechts abstracties zijn
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zonder reëelen achtergrond, alleen bestaande in samenvattende woorden en benamingen, die zin hebben in
het denken, maar die niets werkelijk bestaands aanduiden en waaraan niets werkelijks beantwoordt.
nomothetisch. Aldus noemt Windelband, in tegenstelling van idiographisch, de naar wetten zoekende
en zich in wetten uitdrukkende natuurwetenschappen.
noologisch (Gr. van vov5 = verstand). Zoo heet het
speciaal op den geest betrekking hebbende actieve
en scheppende geestesleven, dat als een hoogere werkelijkheid zou staan boven het empirisch zieleleven
en waardoor een soort van intuïtieve kennis zou kunnen
worden verkregen, buiten de ervaring om en op een
wijze die geheel verschilt van elke psychologische
methode door haar transscendentaal karakter. Een
dergelijke methode beweert in onze dagen Eucken toe
te passen.
norm. Vaste regel of voorschrift tot richtsnoer van
handeling of oordeel. Aangezien zulk een norm een
absoluut karakter heet te dragen en van metaphysischen
oorsprong heet te zijn, is hij verheven boven menschelij ke beoordeeling en mag er niet van worden afgeweken.
normatief. Het wetstellende; in de philosophie gewoonlij k een transscendent karakter dragend, in tegenstelling van het psychologisch verklarende.
nostalgie (Gr. van vdGTOC = reis, en Ax7o5 = smart).
Heimwee; het sterk verlangen in den vreemde naar
vaderland of geboortegrond, waaruit eene sterke gemoedsdepressie kan geboren worden, die zelfs zóó
ver gaan kan, dat zij de gezondheid aantast en somwijlen
voert tot langzamen dood of zelfmoord.
noumenon. (Gr. van vOFiv = denken). Het bloot
denkbare en zinnelijk niet waarneembare, be-
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hoorende tot de wereld van het intelligibele,
waaromtrent wij niets positief zekers weten en
waarover wij wèl buiten alle ervaring om kunnen
speculeeren, maar ons van stellige beweringen te
onthouden hebben. In Kant's philosophie treedt het
noumenon op als „Ding an sich"; — in tegenstelling van het phaenomenon, dat als verschijningsvorm is gegrondvest op den indruk dien het ding op
ons maakt, terwijl het noumenon geheel onafhankelijk
is van elke betrekking tot onszelven.
numinose. Met deze benaming bestempelt Otto als
bijzonder kenmerk het heilige, geheel staande buiten
deszelfs zedelijke, aesthetische en rationalistische bestanddeelen. Het heilige toch is iets anders dan het
ware, schoone en goede en niet daarin op te lossen.
Het kenmerkt zich door een niet-onlustvolle huiveringwekkendheid en openbaart zich vóór alles in een gevoel
van het creatuurlijke, d.w.z. het volstrekt onderworpen
zijn aan iets oppermaclitigs. Reeds Augustinus spreekt
van zulk een samengaan van vreeze en genegenheid,
inhorrescere en inardescere, bevangen zijn van schrik
en tegelijkertijd ontstoken zijn in liefde.
nymphomanie (Gr. van v6,204 = jonkvrouw en gavfa
= razernij, hevige hartstocht) . Een ziekelijke en onbeheerschte begeerigheid naar sexueelen omgang bij
vrouwen, gelijk een soortgelijke neiging bij mannen
wordt aangeduid met den naam „satyriasis".

0.
Objectiviteitstheorie. Aldus noemt Heymans het
grondbeginsel zijner ethiek, leerende dat het criterium
van zedelijke beoordeeling, volgens hetwelk wij ons-
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zelven of anderen zedelijk hoogex of lager stellen,
gelegen is in „de objectieve, zichzelf vergetende,
vanuit een algemeen, bovenindividueel standpunt
de waarde der motieven afwegende richting van
den wil."
obscurantisme. Het beginsel van domhouden uit
vrees voor de gevolgen van verstandelijke verlichting,
die afbreuk zou kunnen doen aan overgeleverde instellingen en geloofsvoorstellingen en die daarom heet te
moeten worden tegengegaan.
obsessie. Het bezeten zijn of beheerscht worden door
een denkbeeld, dat werkt als een monoïdeïsme of
dwangvoorstelling.
occasionalisme. Leer van Geulincx (1625 --1669) betreffende het verband tusschen lichaam en ziel. Volgens
haar bestaat er tusschen die beide als volkomen heterogeen geen wisselwerking. Noch het lichaam is oorzaak
der zielsprocessen, noch omgekeerd zijn die laatste
oorzaak van lichamelijke bewegingen; maar telkenmale, bij elke voorkomende gelegenheid (occasio), treedt
een onmiddellijk ingrijpen op van Gods werkzaamheid,
die als de oorzaak moet beschouwd worden van beider
samengaan, doordat Hij de eene zijde van het proces
toevoegt aan de correspondeerende andere. Verwant
met deze leer is die van Malebranche.
occultisme. Leer van geheimzinnige krachten, die
vallen buiten het bereik onzer huidige natuurkundige
onderzoekingsmethoden en die onverklaarbare verschijnselen teweegbrengen. 0.a. wordt hierbij aangenomen eene mogelijke directe werking van den geest
op physische gebeurtenissen buiten het lichaam (telekinese). Sommige aanvankelijk tot het occulte gerekende verschijnselen als de hypnotische, werden later
door de wetenschap erkend en getrokken binnen het
Kort Woordenboek
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veld harer onderzoekingen. Hetzelfde schijnt thans
het geval te worden met de telepathie. Het is vooral
de Engelsche „Society for psychical research", opgericht in 1882 door Myers e. a., die zich met onderzoekingen op dit gebied heeft beziggehouden.
ochlocratie (Gr. van box; = menigte en xpXTerv =
heerschen) . Heerschappij van het gepeupel of proletariaat; ontaardingsvorm van democratie of volksregeering.
od. Een door Reichenbach en andere occultisten
aangenomen bizondere kracht, die van den mensch
zou uitstroomen en andere ervoor gevoelige individuen
beïnvloeden, tot welke uitwerking o.a. de opgewekte
sympathie of antipathie zou zijn terug te brengen.
oecumenisch. De geheele wereld betreffend.
oikologie (Gr. van oixo; = huis). Aldus noemde Haeckel de wetenschap van de betrekkingen van het organisme tot de omgevende buitenwereld, daaronder
begrepen de bestaansvoorwaarden van deels organischen, deels anorganischen aard.
oligarchie. Regeering van slechts weinigen, hetzij dan
van eene elite van voormannen, hetzij van eene kleine
bende die zich van het bestuur meester heeft gemaakt
en dan allicht die veroverde positie misbruikt ten
eigen bate.
oneirologie (Gr. van l vet po; = droom) . Droomenkunde, gebruikt in den zin van droomuitlegging.
ontogenie. De ontwikkelingsgeschiedenis van het
individu van zijn eersten aanvang tot aan zijn volwassenheid; in tegenstelling van de ph y l o genie of
ontwikkelingsgeschiedenis der soort. Evenwel bestaat
tusschen die beide ontwikkelingsgangen een nauw
verband; want, naar Haeckel's zoogenaamde „biogenetische grondwet" leert, levert de eerstgenoemde
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ons een verkort beeld of samenvattende herhaling
van den laatstgenoemden.
ontologie. Metaphysische leer van het zijn, van de
substantie of het diepste wezen der dingen, afgezien
van hunne empirisch kenbare verschijningsvormen.
Het zoogenaamd „ontologisch bewijs voor het bestaan
van God", gegeven door Anselmus (11de eeuw), leerde
dat het denkbeeld van Gods volkomenheid noodwendig
Diens bestaan in zich sluit, aangezien dat bestaan een
noodwendig bestanddeel vormt van die volkomenheid,
welke anders een ongerijmdheid wezen zou.
opportunisme. Het gebruik maken van de gelegenheid
en van de gunstige omstandigheden; — in tegenstelling
van het volgen van vaste regels en beginselen volgens
een gedragslijn die zichzelf gelijkblijft en die niet weet
van een geven en nemen. In de staatkunde is zulk een
opportunisme eene veel gevolgde methode om iets tot
stand te brengen, waar men met zoovele partijen heeft
rekening te houden.
optimisme. In letterlijken zin de leer dat deze wereld
de best mogelijke is, gelijk zulks door Leibniz werd
betoogd op grond dat, indien er inderdaad eene betere
mogelijk geweest ware, God die af niet zou moeten
gekend hebben bf niet zou moeten hebben willen of
kunnen scheppen, elk van welke drie veronderstellingen in strijd ware met Gods alwijsheid, algoedheid
en almacht. Deze redeneering bezit natuurlijk slechts
bewijskracht voor wie de laatstgenoemde vooropstellingen aanhangt, met welke zij staat of valt. Een man
als Schopenhauer b.v., met een volkomen tegengestelde wereldbeschouwing, noemt zulk een optimisme
eene „schreeuwende ongerijmdheid".
In het dagelijksch leven noemt men optimist dengene, die vol moed en hoop alles beziet van de licht-
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zijde, terwijl de pessimist juist het omgekeerde doet.
organisch. De organische geschiedbeschouwing ziet
de menschheid als een soort van levend wezen, bedeeld
met een groei en ontwikkeling, een doelmatigen samenhang der deelen enz. Ook in de sociologie vindt men
een organische school van Lilienfeld, Schaffle e.a.,
die de menschelijke maatschappij opvat als een organisch geheel, vergelijkbaar bij een bewerktuigd
wezen. Deze vergelijking evenwel is gekunsteld en kan
slechts dienen als poëtisch beeld, zonder dat vruchtbare gevolgtrekkingen daaruit vallen af te leiden.
orthodoxie (Gr. van 3p93; = recht en ód x = meening). Rechtzinnigheid in de geloofsleer, zooals die werd
vastgesteld door de gezaghebbenden in een kerkelijke
organisatie, wier uitspraken gelden als onfeilbaar en als
maatstaf ter beoordeeling der rechtzinnigheid, terwijl
elk daarvan afwijkend inzicht dan als heterodox wordt
betiteld.
In de Christelijke kerk wordt in deze het hoogste
gezag toegekend hetzij aan den Paus hetzij aan de
Heilige Schrift. Maar aangezien in laatstgenoemd geval
verschil van uitlegging mogelijk is en een opperste
rechtbank ter beslissing ontbreekt, stond het Protestantisme bloot aan de groote verbrokkeling in secten,
zooals die in de kerkgeschiedenis wordt beschreven.
osphresiologie (Gr. van 3o psio tc = reuk) . De leer van
den reukzin.
ostracisme (Gr. van fr-rpaxo 'i = scherf). Schervengericht, door hetwelk een voor de gemeenschap of
het staatsbestuur gevaarlijk geacht burger voor een
aantal jaren uit het oude Athene kon worden uitgewezen.
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P.
Palaeontologie (Gr. van sráJal = eertijds, en óvrx
wezens). De wetenschap der uitgestorven fossiele of
versteende plant- en diervormen.
palingenese (Gr. van ráxiv = wederom). In de biologie
noemt men palingenetisch datgene, wat in de ontwikkeling der organismen reeds van ouden oorsprong is en
de ontwikkeling uit voorouders weerspiegelt; in tegenstelling van de kaenogenetische (van xxlvd; =
nieuw) kenmerken, die te beschouwen zijn als nieuwvormingen d.w.z. secundaire modificaties en aanpassingen,
die later aan de eerstgenoemde werden toegevoegd.
Vgl. ontogenie.
panentheisme. De leer dat de wereld vervat is in
God. Deze doordringt het heelal, maar zonder daarin
geheel op te gaan of zich ermede te vereenzelvigen.
In dien trant leerden een Plotinus en Malebranche, terwijl in den nieuweren tijd vooral Krause (1781--1832)
in die voorstelling theïsme en pantheïsme samen zocht
te vereenigen. God omsluit de wereld; Hij is zoowel in
als buiten haar, strekt zich uit tot buiten hare grenzen.
Niet God is de wereld, noch de wereld God, noch God
afgezonderd staande van de wereld maar de wereld is
in God, zij maakt deel uit van God.
pangenesis. De leer volgens welke, naar eene door
Darwin opgestelde hypothese ter verklaring van de erfelijkheid, uit alle deelen van het organisme kleine deeltjes (gemmulae of pangenen) worden afgezonderd, om
zich op te hoopen in de mannelijke en vrouwelijke
kiemcellen en bij te dragen tot den opbouw daarvan.
Die deeltjes kunnen ook gedurende den loop der
generaties geruimen tijd in slapenden toestand verkeeren om daarna alsnog tot ontwikkeling te geraken.
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Door Hugo de Vries werd later (1889) die Darwinsche
hypothese in eenigszins gewijzigde en vereenvoudigde
gedaante weer opgenomen en verdedigd.
panipsisme. Zie solipsime.
panlogisme. Dit is wel de radicaalste vorm van rationalisme, bij welken de uitkomsten van het zuiver begripmatig denken als met de waarheid zelve samenvloeiend worden voorgesteld in eene identiteit van
denken en zijn. Volgens die leer zijn alle wetten, ook de
natuurwetten, in laatste instantie niet anders dan denkwetten. Het sterkst is zij wel vertegenwoordigd in
Hegel, volgens wien de wereld de zelfontplooiing is
der Al-rede en het werkelijke redelijk, het redelijke
werkelijk is.
panmixie (Gr. van ráv = alles, en ,ul6yFiv = vermengen) .
De promiscuïteit of algemeene en ongeregelde dooreenmenging der geslachten in sexueel verkeer en voortplanting; — in tegenstelling b.v. van eene fokking
met kunstmatige selectie en afzondering (natuurlijke
of opzettelijke isolatie of segregatie). Vgl. selectie.
panpsychisme. De leer der albezieling, waarbij aan
alle dingen en stoffelijke lichamen een bezield zijn
wordt toegeschreven, gelijk in het hylozoïsme.
panspermie. Leer van Arrhenius betreffende eene
algemeene verbreiding van levenskiemen door de geheele wereldruimte, welke kiemen overal dáár tot
leven voeren, waar zij op de hemellichamen de voor
hare ontwikkeling benoodigde voorwaarden aantreffen.
pantelisme (Gr. van Tim; = doel). Het aannemen
van eene universeele heerschappij van doelstrevendheid in de gansche wereld en bij alle daarin voorkomende werkzaamheid (Stern).
pantheisme. De leer dat God en wereld wel is waar
niet in wezen overeenkomen, maar dat zij toch samen
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onafscheidelijk zijn verbonden en één geheel vormen.
God doordringt alles en is in alles aanwezig. In tegenstelling van het theïsme is het pantheïsme niet transscendent maar immanent, niet persoonlijk maar onpersoonlijk, niet zelfbewust maar onbewust in de voorstelling die het zich van God vormt.
panthelisme (Gr. van Bb.EIV = willen). Metaphysische
leer, volgens welke, zooals bij Schopenhauer, de wil
wordt verheven tot algemeen wereldbeginsel of wereldgrond als een aldoordringende substantie. Bij Schopenhauer is die wil een grootendeels onbewuste kracht,
die de essentie vormt van het Heelal en het eenig
„Ding an sich" vertegenwoordigt.
paradox. Een bewering, die indruischt tegen de
geldige leer of de heerschende meening en die daardoor wèl zeer onwaarschijnlijk schijnt, nu zij in strijd
is met wat algemeen als juist wordt aangenomen, maar
die daarom nog allerminst onjuist behoeft te wezen,
aangezien ook dwalingen algemeen verbreid kunnen zijn.
paraesthesie. Abnormale gevoeligheid, waarbij op
grond van subjectieve aandoeningen ten gevolge van
inwendige prikkels somwijlen een verkeerde uitleg
aan de waarnemingen gegeven wordt.
parallelisme (psychophysisch). Het samengaan van
twee zelfstandige reeksen van verschijnselen, die
evenwijdig aan elkander loopen zonder in eenige causale betrekking of wisselwerking met elkander te verkeeren. In de psychologie meer speciaal de leer dat de
wijzigingen in het psychisch gebeuren parallel loopen
aan gelijktijdige stoffelijke processen in het zenuwstelsel, afgezien van de vraag of er tusschen die beide
al dan niet eenig causaal verband bestaat.
paralipomena (Gr. van xEi rW = achterlaten). Het
overgesprongene of weggelatene; — onder bijvoeging
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van het woord „parerga" (bijwerk) de titel van een der
beide hoofdwerken van Schopenhauer.
paralogisme. Eene onjuiste redeneering, die desondanks toch kan voeren tot eene slotsom die op zichzelf
juist is, ook al wordt zij dan gesteund door verkeerde
argumenten. Het geldt hier eene onwillekeurige misvatting, waardoor men zelf op een dwaalspoor geleid
werd; — in tegenstelling van het s o p h i s m e in
den gebruikelijken zin des woords, hetwelk er op uit
is een ander door quasi-logische bewijsvoering desbewust om den tuin te leiden.
parapsychologie. De wetenschap die zich bezighoudt
met die gebieden, welke gelegen zijn buiten het normale waakbewustzijn, en die dan ook meerendeels nog
is opgebouwd uit de zoogenaamde occulte verschijnselen, zooals het somnambulisme, de telepathie enz.
parasitisme (Gr. van 'rapá en G:Tth = voeden). Het
als een tafelschuimer leven van een organisme op kosten
van een ander organisme, op of in hetwelk het verblijf houdt, door zich te voeden met zijn bloed of
weefselbestanddeelen. Wèl te onderscheiden van mutualisme en symbiose. Zoo ook kunnen planten op andere
leven als epiphyten, zonder ze, gelijk de woekerplanten
dat doen, eenigermate te benadeelen.
parcimonie (Lat. van parcere sparen). Het beginsel
van spaarzaamheid of van den kortsten weg, d.w.z.
de verklaring der dingen op de eenvoudigste wijze;
gelijk men in de wiskunde het bewijs voor eene stelling
des te schooner acht, naarmate het korter is en minder
omslachtig. Het verkiezen dus van eene eenvoudiger
theorie, die evengoed aan het doel beantwoordt, boven
eene samengestelder verklaring. Zoo b.v. het vermijden
van onnoodige bijhypothesen ter verklaring van een
aantal verschillende maar soortgelijke ervaringsfeiten.
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parthenogenese (Gr.van rapeivos=maagd, en yévevis=
oorsprong). Voortplanting door middel van maagdelijk gebleven individuen en onbevruchte eieren, — een
verschijnsel, veel voorkomend bij lagere diersoorten
(crustacea, insecten) als de Aphiden of plantenluizen,
vooral bij aanwezigheid van grooten voedselvoorraad.
Ook de mannetjesbijen komen voort uit onbevruchte
eieren. Men neemt aan, dat in een dergelijk geval de
eieren zijn te beschouwen als intracellulair-hermaphroditisch, d.w.z. als onvolkomen geslachtelijk gedifferentieerd.
pathogenese. Het ontstaan der ziekten, de wijze waarop deze tot stand komen. Hoewel verwant met de aetiologie, houdt zij zich meer bezig met het eigenlijk wezen
der ziekte.
pathos. Hartstocht of hevige gemoedsaandoening,
ook als tegenstelling van de rede. Onder „pathetisch"
evenwel verstaat men gewoonlijk het hoogdravend,
gewild hartroerende.
patristiek. De leer der Kerkvaders, waarin oorspronkelijk zuiver Christelijke elementen en beginselen verweven en versmolten zijn met van elders afkomstige
philosophische denkbeelden.
pelagianisme. De leer van Pelagius in het begin der
5de eeuw, welke in tegenstelling van Augustinus' praedestinatieleer de erfzonde loochende en van oordeel
was dat de mensch door eigen natuurlijke krachten
zich de zaligheid kon verwerven, zonder daartoe een
bizondere genade te behoeven.
penologie (Gr. van 'ro^ vs4 — losgeld, of Lat. poena =
straf) . De studie der verschillende straffen en strafmethoden in haren verbeterenden of verderfelijken invloed op den misdadiger en daardoor ook middellijk
op de maatschappij.
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peremptorisch (van Lat. perimere = vernietigen.)
Beslissend, afdoend, b.v. in een bewijsvoering.
perfectibilisme. De leer van de volmakingsmogelijkheid en van de voortdurend voortschrijdende volmaking der menschheid, gelijk die o.a. door Herder werd
gepredikt.
perfectionisme. Ethische richting, welke in het streven
naar eene individueele volmaking des menschen alreede
in deze wereld het hoofddoel ziet van alle zedelijkheid.
periodiciteit. Regelmatige terugkeer van gebeurtenissen na vaste tijdstusschenruimten.
peripatetici (Gr. van cri pí = rondom en 9rx rthi = wandelen). Benaming voor de school van Aristoteles.
personaliteit (Lat. van persona, eig. = masker, v. d.
rol, karakter) . De persoonlijkheid omvat meer dan
het begrip „individualiteit".Terwijl toch laatstgenoemd
woord eene organische en ondeelbare eenheid aanduidt,
wijst persoonlijkheid nog daarenboven op zelfbewustheid en verkrijgt zij ook een ethische waarde, als bestaande in eene harmonische samenstelling van denken
en handelen, die het mogelijk maakt dat men zich kan
verlaten op eene consequente en standvastige gedraging
van den betreffenden
enden persoon. Natuurlijk zijn hierbij
weer allerlei typen te onderscheiden.
Somwijlen doen zich pathologische gevallen voor,
waarin de persoonlijkheid zich dissocieert en verdubbelt,
doordat de levensherinneringen van het voorafgegaan
bestaan zich splitsen in twee elkander in het bewustzijn
afwisselende groepen, zoodat telkenmale door de intredende partieele amnesie zich in hetzelfde stoffelijk
organisme twee uiteenloopende persoonlijkheden voordoen, die zich van elkanders bestaan niet bewust zijn.
pessimisme. Elke wereld- en levensbeschouwing met
somberen blik en donkere visie op wereld en leven,
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zooals die o.a. werd gepredikt door Schopenhauer.
Alle lust toch draagt volgens hem slechts een negatief
karakter, want die lust spruit slechts voort uit een
voorafgaand ontberen en lijden dat geheel of gedeeltelijk wordt opgeheven. Alle willen vindt zijn grond
in eene behoefte, dus een smart; de lust bestaat alleen
in eene bevrijding van die smart, waarna een toestand
intreedt van verveling, die wederom nieuwe begeerten
oproept. Een dergelijke pessimistische leer is niet te
beschouwen als een wetenschappelijke theorie, maar als
de in een algemeen philosophisch kleed gehulde uitdrukking van subjectieve waardeering en levensgewaarwording, samenhangend met persoonlijken
aanleg en temperament.
phaenomenalisme. De leer dat wij slechts verschijningsvormen kennen en hun onderlinge verhoudingen,
niet het eigenlijk wezen der dingen, noch hun eerste
oorzaken of laatste doeleinden, aangezien deze geheel
liggen buiten het bereik van ons kenvermogen, zoodat
al onze kennis een slechts betrekkelijk karakter draagt,
ook al moge de mensch wanen eenig absoluut weten
te kunnen deelachtig worden. Want de gewaarwordingen, die zich in zijn geest voordoen, projecteert hij
naar buiten als vertegenwoordigden zij een objectieve
werkelijkheid en eene juiste weerspiegeling daarvan.
Evenwel, wij kennen niet anders dan de reflexen in
onzen geest van eene door ons als bestaand veronderstelde buitenwereld, terwijl niets ons waarborgt dat die
reflexen inderdaad een juist beeld opleveren van zulk
een buitenliggend iets.
phagocytose (Gr. van 0a'ETv = eten). Het op de wijze
van een amoebe in zich opnemen van in het lichaam gedrongen vreemde cellen, b.v. bacteriën, door de het
organisme daartegen verdedigende witte bloedlichaam-
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pjes of leucocyten, die zoodoende die vreemde cellen onschadelijk maken. Ook bij de opslorping van eigen
lichaamsdeelen, zooals die gevonden wordt bij de
metamorphose, zijn zulke phagocyten werkzaam.
Woord en leer stammen van Metschnikoff, die ook
makro- en mikrophagen onderscheidt.
phantasie. Verbeeldingskracht, welke een geweldige
rol speelt in 's menschen denken en in zijn zoowel
wetenschappelijk als kunstvol scheppen, voorstellingen
te voorschijn roepend die noch uit de onmiddellijke
zintuigelijke waarneming, noch eenvoudig uit de enkele
herinneringsbeelden voortvloeien.
Door Frohschammer (1877) werd de phantasie zelfs
verheven tot grondbeginsel van het wereldproces, als de
vormende kracht die in de natuur lichaamsvormen wist
uit te beelden en in de menschelijke ziel als bewuste
scheppingskracht geestelijkeproduktenweet tewrochten.
Van de visueele phantasie zijn de produkten opgebouwd uit eene eigenaardige samenvoeging van voorhanden elementen, die ieder op zichzelf ontleend zijn
aan vroegere ervaring, al is die samenvoeging als zoodanig nimmer ervaren. Dit blijkt genoegzaam uit eene
analyse van phantastische gedrochten als centaurus,
eenhoorn, draak enz.
In een daarvoor sterk ontvankelijk gemoed kan eene
onbeheerschte phantasie aanleiding geven tot het doen
van allerlei verhalen die, hoewel niet gewild-opzettelijk, volkomen met de waarheid in strijd zijn. Phantast
noemt men dan ook dengene, die de beelden zijner
phantasie voor werkelijkheid houdt, althans ze overdraagt op de werkelijkheid.
phantasmagoric. Begoochelend beeld; zoo ook een
Beestenoproeping, een voortoovering van schijnbeelden
met behulp van optische middelen.
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phantoom. Bedriegelijk beeld, spookgestalte of
geestverschijning.
pharizeisme. Eigengerechtigheid in de waarneming
van godsdienstige plichten, gepaard met een pijnlij k
hechten aan eene strikte vervulling van kerke lijke
voorschriften. In overdrachtelijken zin ook gebruikt
voor schijnheiligheid.
philosophie. Wijsheidsliefde of wijs(heid)begeerte.
W aarin nu de daarin nagestreefde wijsheid bestaat,
wordt zeer verschillend aangegeven. Zoo ziet b.v. de
een in de philosophie eene bewerking van begrippen
(Herbart); de ander weer eene samenvatting van de
uitkomsten der verschillende wetenschappen onder
algemeene gezichtspunten (Paulsen) of tot een harmonisch stelsel zonder innerlijke tegenspraak (Wundt) ;
weer anderen als Windelband de kritische wetenschap
der algemeengeldige waarden, opgevat als logische,
ethische en aesthetische normen.
phlegmatisch (Gr. van 0247,ua = slijm). Een van
Hippocrates' vier temperamenten, gekenmerkt door
gelijkmatigheid, nuchterheid, koelbloedigheid en zelfbeheersching. De naam stamt af van de omstandigheid
dat eertijds de aanwezigheid van een bepaald slijm in
het bloed voor de oorzaak van dit temperament werd
gehouden, gelijk trouwens alle temperamenten aan
vochten in het lichaam werden toegeschreven.
phoronomie (Gr. van $opá = beweging en vo,u4 =
wet). Bewegingsleer: theorie van de wetten der beweging, opgevat zuiver als quantiteit, afgescheiden
van all e qualiteit van het bewogene alsmede van
empirische waarneming (Kant).
phrenologie (Gr. van gps4v, eig. = middenrif; overdr.
= geest) . De wetenschap welke op het voetspoor van
Gall door toepassing van cranioscopie uit den vorm
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van iemands schedel zijn karakter zoekt vast te stellen,
gelijk de graphologie dat meent te kunnen doen uit
iemands handschrift. De phrenologie toch gaat uit
van het bestaan eener sterk gedifferentieerde localisatie
in de hersenen, waarbij de verschillende karaktertrekken en neigingen verlegd worden in zeer omschreven
hersendeelen, terwijl de meerdere of mindere ontwikkeling dier deelen zou zijn vast te stellen aan den schedelvorm, die zich tot in onderdeelen geheel zou aanpassen
aan de afmetingen der daaronder gelegen hersenmassa.
Evenwel tot een zóó sterke localisatie van eigenschappen als door Gall werd verkondigd, acht de huidige wetenschap zich allerminst gerechtigd; ook al was
Moebius van oordeel, dat een sterk mathematische begaafdheid aan een abnormaal sterke ontwikkeling van
een bepaalde schedelplaats viel te onderkennen. Daarenboven is moeilijk de sterkte van geestelijke eigenBschappen af te meten naar het volumen van een stoffelijk
lijk
substraat, waar het hier zeker niet minder de
qualiteit dan de quantiteit betreft.
phylogenie. Zie ontogenie.
physicotheologie. Het uit de doelmatigheid in de
natuur besluiten tot het bestaan van een doelbewusten
God als derzelver oorzaak, alsmede de poging om uit
die doelmatigheid zekere eigenschappen Gods af te
leiden.
physiocraten (Gr. van 02;61; =- natuur, en upZTFiv .—
heerschen). School van oeconomisten uit de 18de eeuw,
zooals Quesnay en Turgot, die den grondslag en den
maatstaf van de welvaart der natiën zocht in den bodem
en de voedselproduktie; -- in tegenstelling van het
zoogenaamde mercantiele stelsel, dat in dat opzicht
meer waarde hecht aan handel en nijyerheid, d.i. aan
onderling vervoer en fabriekmatige productie.
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physiognomie. De leer der gelaatstrekken, uit welke
Lavater (1775) het geheele karakter eens menschen
meende te kunnen opmaken; de kunst dus om uit die
gelaatstrekken iemands karakter af te lezen. Welbekend trouwens is het, hoe reeds in de hoogere dierenwereld de gemoedsaandoeningen zich vertolken in de
gelaatsuitdrukking en hoe deze het is die ons beïnvloedt
in onze sympathieën, welke eigenschap wel is aangeduid
met den naam prosopolepsie (van Tpd a-c rov -- gelaat) .
physiologic. Eigenlijk in 't algemeen natuurleer,
maar meer speciaal gebruikt voor de leer der verrichtingen en functies van het lichaam, — in tegenstelling van de morphologie of somatologie, die zich met de
stoffelijke vormen en samenstelling bezighoudt. Eerst
met Harvey, von Haller en Johannes Muller is de
physiologie als zelfstandige wetenschap aangevangen.
piëtisme. Godsdienstige richting, oorspronkelijk uitgegaan van Spener (1670), die de religie bovenal zoekt
in eene vroomheid (pietas) des harten, in plaats van
in leerstellige godgeleerdheid of confessionalisme.
planchette. Toestel in gebruik bij de spiritisten om
lichte handbewegingen om te zetten in leesbaar teekenschrift.
pluralisme. Het aannemen van eene veeltalligheid
van metaphysische wereldbeginselen; in tegenstelling
van elk singularisme of dualisme. James, die zich aanhanger verklaarde van die zienswijze en haar verdedigde, betitelt haar met den naam van „radical
empiricism".
pneumatologie (Gr. van rvFV(h a = adem; overdr. _
ziel). Eensdeels de metaphysische psychologie als b.v.
die van Wolff, anderdeels in de theologie de geestenleer
betreffende engelen en duivelen.
politisme. Het eenzijdig waardehechten aan staat-
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kundige toestanden en maatregelen als bron van menschelijk geluk; de overschatting van staatsbemoeiïng
en staatszorg, alsmede de overdreven aandacht-vestiging op politieke macht en invloed.
polyhistor. Iemand van een omvangrijke, veelzijdige
en encyclopaedische kennis.
polymathie (Gr. van 7'0,6; = veel, en thcid o; = verstand). Groote geleerdheid en veelweterij door aanleering.
polypsychisme. De leer dat onze persoonlijkheid
slechts schijnbaar eene gelijkvormige en gesloten
eenheid is, maar in werkelijkheid is opgebouwd uit
eene menigte van elk met eigen denkvermogen begaafde deelen als eene kolonie van ikheden die, hoewel
te zamen één geheel vormend, niettemin elk hare
eigenaardigheden bezitten en min of meer zelfstandig en
autonoom kunnen optreden. De elementen toch, waaruit ons hersenvermogen is opgebouwd, kunnen door verschillende wijzen van groepeering tot tijdelijke bewustzijnseenheden, een afwisselende ik-heid naar voren
brengen, die zich geenszins voortdurend gelij kblij ft,
en aanleiding geven tot eene gedaanteverwisseling van
persoonlijkheid (Durand de Gros) .
polyzetese (Gr. van 7roAv; = veel, en Nzsicrg = onderzoeking). Het voortdurend nieuwe vragen opwerpen,
in den ongunstigen zin van het doen van vele onnutte,
planlooze en onsamenhangende vragen, als dezulke
waarop het bekende gezegde doelt: één dwaas kan meer
vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden.
positivisme. Die richting in de wijsbegeerte, volgens
welke het wezen, de eerste oorzaken en de einddoelen
der verschijnselen buiten ons bevattingsvermogen
liggen, zoodat de kennis daaromtrent ten eenenmale
voor ons onbereikbaar is en slechts bespiegelingen
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daarover kunnen worden ten beste gegeven, die
wetenschappelijk alle waarde missen. Wij moeten ons
daarom daarvan onthouden en ons liever bepalen tot
datgene, waaromtrent meer positieve en minder twijfelachtige kennis door ons is te verkrijgen. Grondlegger
dezer richting, die vooral in Frankrijk en Engeland
veel aanhang gevonden heeft, is COMTE, die alle bespiegelende metaphysica in den ban wilde gedaan zien.
postulaat (Lat.=vordering, d.w.z. van het denken).
Elke stelling, die niet is af te leiden, noch theoretisch is
te bewijzen of met logische noodwendigheid te aanvaarden, maar die desondanks als waarheid wordt
aangenomen. Een postulaat is dus een zonder bewijs
aanvaarde stelling, welke onmisbaar is voor eene andere
stelling die men wenscht te verdedigen.
praedestinatieleer. De leer der vooraf bepaling en
voorbeschikking; d.i. de voorstelling dat alles, 's menschen willen en lotsbedeeling inbegrepen, zich zóó zal
voordoen, als God het reeds lang tevoren naar zijn
wijs raadsbesluit heeft vastgesteld. Voor den zondigen
mensch wordt dus volgens die leer van Augustinus
en Calvijn alle redding teruggebracht tot een daad van
genade, aangezien de mensch zelf al datgene wat bepaald werd als zijn toekomstig gedrag, onmogelijk door
eigen toedoen vermag te wijzigen. Vgl. synergisme.
praeëxistentie. Voorbestaan, gelijk dat geleerd wordt
in de leer der zielsverhuizing of metempsychose.
praeformatieleer. De leer dat de deelen van het organisme reeds vooraf in aanleg in de kiem aanwezig
waren, hetzij dan in de zaad-, hetzij in de eicel (animalculisten of spermatisten, en ovulisten) . In tegenstelling dus van de leer der epigenesis (zie aldaar),
welke een geleidelijk ontstaan dier deelen tijdens de
ontwikkeling van het organisme aannam.
Kort Woordenboek

8
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pragmatisme (van rpzygx = ding, daad). Reeds
Kant sprak van een pragmatisch geloof om daarmede
een geloof aan te duiden, dat wel is waar niet door de
rede valt te rechtvaardigen, maar dat desondanks
wordt aanvaard om praktische redenen van levensvoering. Later gebruikt Beneke den term ter aanduiding van de methode zijner psychologie. In onze dagen
leert het van Amerika uitgegane pragmatisme van
James en Schiller, 1) dat alle waarheid ten slotte een
pragmatisch karakter draagt; d.w.z. dat achter alle
denkbeelden zeker doel steekt van bevordering en verrijking des levens, ook al zijn wij ons daarvan niet
bewust en hoe abstract die denkbeelden ook schijnen
mogen. Al naarmate zij nu in dat doel al dan niet
slagen, zijn die denkbeelden als juist of onjuist aan te
merken, aangezien in zulk een levensbevordering het
doel van alle denken is gelegen en ons elk criterium
ter beoordeeling van absolute waarheid ten eenenmale
ontbreekt. Alle waarheid is ondergeschikt aan zekere
doeleinden van 's menschen natuur en aanleg; en slechts
in betrekking tot die doeleinden heeft zij waarde. Zoo
ook is de godsdienst waar of onwaar, al naarmate
hij bevorderlijk is voor maatschappij en samenleving,
voor 's menschen geluk en gemoedsvrede.
Het pragmatisme is dus een voluntarisme, overgebracht op de kenleer. De waarheid wordt afgemeten
naar de waarde voor het leven en verliest daarmede
elk absoluut karakter. Elk aprio ri sme wordt ten eenenmale verworpen; en in tegenstelling van het logicisme
is het pragmatisme teleologisch en utilistisch van aard,
want alle denkbeelden en theorieën hebben volgens
die leer eene intentionale of instrumentale waarde. De
1)

Deze laatste spreekt van „humanisme" (hominisme).
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eindmaatstaf der waarheid wordt gezocht in hare
nuttigheid en bruikbaarheid: het ware is het nuttige

op het gebied van het denken; niet een afzonderlijke
kategorie, maar eenvoudig een vorm van waardeering
en een onderdeel van het waardevolle.
probabilisme. De leer volgens welke wij niet kunnen
geraken tot een volkomen zekerheid, maar alleen tot
eene meerdere of mindere waarschijnlijkheid, in welk
opzicht de eene bewering of veronderstelling het wint
van de andere. De logica leert ons niet waar en onwaar
onderscheiden, maar alleen de mate van waarschijnlijkheid en de kans op juistheid vaststellen, die aan onze
denkbeelden toekomen.
prognathisme (van yvá9o5 = kaak) . Het boven een
bepaalde maat uitsteken van de kaak vóór het voorhoofd.
prolegomena. Hetgeen vooraf moet gelezen worden,
m.a.w. eene inleiding tot een vraagstuk of wetenschap.
prophylactisch (Gr. van 7rpd en cpvxácro-Fiv = waken) .
Voorbehoedend.
psittacisme (van Lat. psittacus = papegaai). Het gedachtenloos napraten van woorden, zonder daarmede
gepaard gaande heldere voorstelling van hun beteekenis en zonder den rechten zin er van te begrijpen.
De woorden worden aan anderen ontleend zonder dat
hun gewicht wordt beseft en ook zonder dat men de er
in neergelegde gedachten zich zoekt eigen te maken. Zoo
worden allerlei zinledige phrasen botweg overgenomen
en wordt allerlei schijngeleerdheid uitgekraamd. De
woorden kunnen wèlgekozen zijn, maar zonder dat er
eene correspondeerende gedachte aan ten grondslag
ligt: het blijven klanken zonder eenige persoonlijke
waarde. -- Reeds bij Leibniz schijnt het woord voor
te komen.
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psychanalyse. Lett. = zielsontleding; meer speciaal
gebruikt ter aanduiding eener nieuwe, door Freud
gegrondveste methode van zielkundig onderzoek, waarbij vooral de onderbewuste elementen op den voorgrond
treden en in hun werking en beteekenis aan 't licht
gebracht worden. Deze methode, ook wel „dieptepsychologie" geheeten, heeft allerminst uitsluitend
geneeskundige of psychopathologische beteekenis, maar
werpt een verrassend licht ook op tal van anders
duistere zielkundige vraagstukken. Freud zelf kenschetst haar als de doorvorsching van het onbewuste
deel van het individueele zieleleven. Zij leert o.a.
den opbouw der persoonlijkheid uit verschillende,
min of meer zelfstandige psychische groepeeringen,
waardoor conflicten kunnen optreden en splitsingen der
persoonlijkheid, of zich allerlei verdringingen naar het
onderbewustzijn kunnen voordoen.
psychiatrie (Gr. van %pu = ziel, en icTpd; = arts) .
De wetenschap van de bestudeering, behandeling en
zoo mogelijk ook genezing der zielsziekten, zooals die
voor 't eerst werd behandeld in de leerboeken van
Esquirol (1838) en van Griesinger (1845), nadat men
zich te voren met moralistische bespiegelingen als die
van Heinroth (1818) had tevreden gesteld.
psychogenese. De oorsprong en ontwikkeling der
kinderziel, waarvan de studie op uitgebreide schaal
en op wetenschappelijke wijze eerst aanving met de
onderzoekingen van Preyer, Pérez e.a.
psychographie. Aldus noemen de spiritisten het
schrijven van geesten door middel van een medium
met behulp van bizondere toestellen die dat schrijven
mogelijk maken.
psychologie. De zielkunde of wetenschap van het
zieleleven, deszelfs verschijnselen en onderling verband.
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Een afzonderlijke, veelomvattende wetenschap, die
evenmin als andere empirische wetenschappen, eenvoudig bespiegelend-metaphysisch mag behandeld
worden. Veeleer houdt zij nauw verband met de biologie
en de physiologie; terwijl uit de psychopathologische
verschijnselen veel leering valt te putten voor de kennis
der normale psyche. Ook valt ernstig rekening te houden
met het onderbewuste leven, zonder hetwelk vele bewuste zielsverschijnselen onmogelijk zijn te begrijpen.
psychologisme. Die richting in de kenleer, welke alle
geestesinhouden zielkundig zoekt te begrijpen en te
verklaren, de psychologie verheffend tot algemeenen
grondslag van alle philosophie, met inbegrip van kenleer en metaphysica. Reeds Fries en Beneke wilden
de zielstoestanden maken tot het uitgangspunt van
alle wijsgeerig inzicht; terwijl later een Mill en Lipps
de logica in hare laatste bestanddeelen wilden ontleend zien aan psychologische gegevens. Een hevige
tegenkanting en verzet vond deze richting van de zijde
der logicisten en volbloed rationalisten; en alle absolutisten met hun geloof aan algemeengeldige waarden
zijn vijandig gezind tegen elk dusdanig psychologisme.
psychomonisme. Deze leer, voorgestaan o.a. door
Mach en Verworn, wijst op het feit dat wij de materie
niet anders kennen dan in den vorm van psychische
inhouden. Wij kennen slechts gewaarwordingen: de
veronderstelde stoffelijke lichamen buiten ons zijn niet
an ders dan de gedachtensymbolen voor gewaarwordingscomplexen, die wij naar buiten projecteeren als een
schijnbaar objectieve werkelijkheid. Niet de lichamen
verwekken gewaarwordingen, maar omgekeerd: gewaarwordingscomplexen zetten zich om in lichamen.
De natuurwetten zijn ten slotte niets dan geesteswetten,
die uitdrukking geven aan regelmatig associatief zich
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in den geest voordoende verschijnselen. Van niets
kunnen wij het bestaan bewijzen zonder een beroep
te doen op onze psyche, welk feit, — naar analogie van
de bekende spreuk van Locke, — ware te vertolken in
de woorden: nihil est in mundo quod non ante fuerit
in intellectu. Alle tegenstelling tusschen materie en
psyche is ten slotte slechts schijnbaar; want in werkelijkheid is de eerste een inhoud der psyche, en in laatste
instantie kunnen de wereld en hare zoogenaamd stoffelijke verschijnselen slechts langs psychologischen weg
onderzocht worden.
psychopannychisme (Gr. van cpu = ziel, ráv
alles, en vt; = nacht). De leer van den zielsslaap, die
aanneemt dat bij den dood de ziel geraakt in een slaaptoestand, uit welken zij eerst ontwaakt bij de opstanding des vleesches.
psychopathologie. De wetenschap der ziekelijke
zielsverschijnselen, uit welke veel te leeren valt voor
een begrijpen en verklaren der normale zielkundige
processen. Door Specht wordt gesproken van pathopsychologie.
psychophysiek. De door Fechner gegrondveste wetenschap, die zich als onderdeel der physiologische
psychologie ten doel stelt het proefondervindelijk onderzoek van de quantitatieve verhouding tusschen
prikkel en gewaarwording, die zij nauwkeurig in getallen zoekt weer te geven. Hiermede ontwikkelt zij
eene functioneele afhankelijkheidsbetrekking tusschen
het psychische en het physische. Methode voor zulk
een quantitatieve vaststelling zijn: 1 0 die van de even
merkbare verschillen (minimaalveranderingen); 2° die
van de juiste en onjuiste beoordeelingen; 3 0 die
van de gemiddelde fout der gemaakte bepalingen.
psychotechniek. De proefondervindelijke toepassing
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van de psychologische wetenschap op allerlei praktischmaatschappelijke vraagstukken. Zoo b.v. de bepaling
der meerdere of mindere geschiktheid voor beroepen
als telefoonjuffrouw, chauffeur, postbeambte enz., in
verband met de mate van aandachtsconcentratie,
oplettendheid, scherpte van waarneming, geheugensterkte, combinatievermogen enz. bij de onderzochte
personen. Voor de verschillende werkkringen toch in
de maatschappij worden uiteenloopende combinaties
van deugdelijkheid in die verschillende richtingen
vereischt. Door toepassing nu van psychotechniek
kunnen eensdeels tal van aangeboren bekwaamheden
beter tot haar recht komen; anderdeels velen weerhouden worden, zich aan beroepen te gaan wij den die
tegen hun natuurlijken aanleg indruischen, om in
plaats daarvan een anderen werkkring te kiezen, die
zich beter daaraan aanpast.
In het zoogenaamde Taylorstelsel zoekt men bij
den fabrieksarbeid een maximum van prestatie te
bereiken door eene zoo goed mogelijke arbeidsverdeeling, een juist aanbrengen van rusttij den enz., alsmede door na te gaan welke personen voor een bepaalden arbeid het meest geschikt zijn volgens het beginsel
„the right man on the right place".
pyromanie (Gr. van Irvp = vuur, en ,ccxvla — zinnebooze hartstocht) . De pathologische zucht tot brandstichting om daardoor aan zekere psychische spanningen een uitweg te geven, gewoonlijk berustende op
storingen van sexueelen aard.
pyrrhonisme. Andere naam voor skepticisme, ontleend aan den naam van den grondlegger dier leer
Pyrrho (± 300 v.C.), die den tocht van Alexander naar
Indië meemaakte en daar in aanraking kwam met Indische wijzen. Pyrrho, een krachtige en eerbiedwaar-
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dige persoonlijkheid, schijnt het eerst tot zijn theoretischen twijfel gekomen te zijn door de bedriegelijkheid der zintuigelijke waarnemingen.

Q.
Querulantisme (Lat. van queror = zich over iets
beklagen) . Een ziekelijke neiging tot twistzoeken, zich
b.v. uitend in een veelvuldig zijn beklag indienen en
procedeeren over vermeend onrecht.
quietisme (Lat. van quies = rust). Mystiek-godsdienstige richting, niet vastgeknoopt aan een bepaalden godsdienst maar zich kenmerkend door een rustig
in God opgaand gemoedsleven, afkeerig van alle druk
maatschappelijk gedoe zoowel als van luidruchtige
en opzichtige kerkelijke plechtigheden. De vroomheid
wordt hier gezocht in contemplatie, niet in allerlei
godsdienstige handelingen en bedrijven, terwijl alle
begeertenvolle levensvoering in strijd wordt geacht
met de na te streven moreele voortreffelijkheid.
quintessens (Lat. van quinta = vijfde, en essentia).
De Pythagoraeërs beschouwden als zoodanig den
aether als vijfde en meest voortreffelijk element naast
aarde, water, vuur en lucht. Later evenwel werd het
woord gebezigd in den meer algemeenen zin van
werkzaamste bestanddeel, dat het meest bijdraagt tot
het kenmerkend wezen van iets.

R.
Ratiocinatie (Lat. van ratiocinari = overleggen).
Sluitrede; het door middel van de rede logische besluiten trekken, inzonderheid zulke van deductiever
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aard. Zijn handboek der logica noemde Stuart Mill:
„a system of logic, ratiocinative and inductive".
rationalisme. Die richting in de kenleer, welke meent
de waarheid met behulp van de zuivere rede (ratio) langs
logisch-deductieven weg te kunnen afleiden uit aprioristische gegevens. In tegenstelling dus van het empirisme, dat de kenbron der waarheid zoekt in de ervaring; en evenzoo van het intuïtionisme en het
mysticisme, die weer andere kenbronnen huldigen.
Volgens het rationalisme ligt de ware bron van kennis
in het juiste denken, welks uitkomsten, juist omdat zij
onafhankelijk zijn van alle bijzondere en persoonlijke
ervaringen, aanspraak kunnen maken op eene algemeengeldigheid als vereischt wordt voor eene volstrekte waarheid. Het rationalisme laat dan ook slechts
datgene voor waar gelden, wat door de rede als zoodanig erkend wordt.
In de godsdienstphilosophie staat deze richting lijnrecht tegenover het openbaringsgeloof, evenals tegenover het piëtisme, de godsdienstige beleving, of eiken anderen vorm van op het gevoel gegrondvesten godsdienst.
realisme. Een term, al naar het verband gebezigd in
uiteenloopende beteekenissen. Zoo h.v. als tegenstelling
van het nominalisme ter aanduiding dat de algemeene
voorstellingen wel degelijk een werkelijk en zelfstandig
iets vertegenwoordigen. Dan weer ter kenschetsing
van de ri chting die, in tegenstelling van het idealisme, van oordeel is dat onze kennis eene werkelijk
bestaande, van liet kennend subject onafhankelijke
buitenwereld betreft, ook al leeren wij die slechts gebrekkig en onvolkomen in haar wezen kennen. Zoo
althans leert het critisch realisme, terwijl het naïeve
of p ri mitieve realisme al het waargenomene aanziet
voor zuivere waarheid en werkelijkheid.
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In de schoonheidsleer weer wijst het woord realisme
de richting aan welke, — in tegenstelling zoowel van
formalisme als van idealisme, — de kunst wil doen bestaan in eene juiste en natuurgetrouwe weergeving
der werkelijkheid, ook van datgene wat op zichzelf
niet aangenaam aandoet, en dat wel zonder eenige veridealiseerende verfraaiing.
recidive (Lat. van re = terug, en cadere = vallen) .
Het terugvallen tot vroegere handelwijzen en gedragingen; meer in 't bizonder gebruikt ten opzichte van
misdadigers, die zich opnieuw schuldig maken aan reeds
vroeger door hen begane misdrijven, waarvoor zij
reeds eerder vervolgd en gestraft werden.
reflexie-moraal. Een ethisch intellectualisme dat
het door overweging verkregen juiste inzicht aangaande het begeerenswaardige verheft tot drijfveer
van zedelijk gedrag. Dienvolgens ware, als bij Socrates
en Leibniz, de deugd leerbaar; geheel anders dan de
gevoelsmoraal van een Shaftesbury, Hume en Smith,
die den beweeggrond van het zedelijk willen zien
in bepaalde gemoedstoestanden als sympathie of
medelijden.
regeneratie. Eig. wedergeboorte; in de biologie =
nieuwvorming, d.i. het vooral bij lagere diersoorten
voorkomend herstel van verloren gegane lichaamsdeelen, door nieuwen aangroei van weefselelementen.
Alle organismen zijn in meerdere of mindere mate
met dit vermogen bedeeld.
regressie. In de psychanalyse het herhaaldelijk in
den droom, de phantasie enz. terugkeeren van levensvoorvallen uit het verleden, inzonderheid van die uit
de kinderjaren.
reincarnatie (Lat. van caro = vleesch, dus eig. = hernieuwde vleeschwording) . De wedergeboorte der ziel, of
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liever hare hernieuwde belichaming in een stoffelijk
hulsel, ook wel „transmigratie" geheeten. Eene leer
welke nevens die der Karma een belangrijk bestanddeel vormt van de theosophie.
relativisme. De leer volgens welke onze kennis nimmer een absoluut, maar steeds slechts een betrekkelijk
karakter draagt, en daarmede dus ook alle waarheid en
waarde die wij den dingen toekennen, aangezien deze,
evenals al onze oordeelen, voortvloeien uit onderlinge
betrekkingen. Van algemeengeldige absolute normen
is hierbij dan ook geen sprake. Elke maatstaf dien
wij aanleggen ter bepaling van waarheid en waarde,
berust ten slotte op min of meer subjectieve psychische gegevens, niet op een daarbuiten gelegen iets.
Daarenboven blijven wij niet eens voortdurend onszelven gelijk, ook al mogen wij door de continuiteit
van het zelfbewustzijn in dien waan verkeeren.
De leer van het relativisme, dat verwant is aan het
psychologisme, is belichaamd in het bekende woord
van Protagoras: de mensch is de maat aller dingen.
Wij kennen de dingen slechts voor zooverre onze vermogens ons daartoe bekwaam maken; bezaten wij
b.v. andere of een grooter aantal zintuigen, waardoor
wij in staat waren chemische stralen of electrische golven direct waar te nemen, dan zou ongetwijfeld de
wereld zich gansch anders aan ons voordoen. Bij een
zoo beperkt en gebrekkig waarnemings- en kenvermogen als waarover wij beschikken, bestaat er geen
enkele zekerheid of zelfs waarschijnlijkheid dat de
dingen in werkelijkheid zóó zijn als zij ons voorkomen
te wezen. Wij kennen toch feitelijk niets anders dan
de betrekking (relatio) waarin zij staan tot onzen geest,
en het is dáárop dat al onze voorstellingen van waarheid zijn gegrondvest; terwijl wij van andere kenver-
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mogens dan die welke wij zelf bezitten, ons zelfs geen
flauwe voorstelling vermogen te vormen. Van al wat
wij waarnemen, hetzij dan met ons geestesoog, hetzij
met onze zintuigen, doet niets ons het absolute kennen,
alleen den een of anderen verschijningsvorm. En niets
kennen wij op zichzelf, want al onze kennis berust op
eene betrekking tusschen object en subject, al naargelang van het kenvermogen des laatsten.
reproductie. Hieronder verstaat men in de geheugenleer het wederom opduiken in het bewustzijn van vroegere waarnemingen en ervaringen, waarbij dan de
met behulp van de herinneringssporen gereproduceerde
voorstellingen het herinneringsbeeld samenstellen. Ons
geheugen in 't algemeen toch is opgebouwd uit een
drietal bestanddeelen: 1° het bewaard blijven van
sporen of engrammen; 2° de zooeven genoemde reproductie; 3° de herkenning der reproductiebeelden als overeenkomende met in het verleden verkregen indrukken.
resignatie (Lat. van resignare = ontzegelen; overdr.
van iets afstand doen). Het zich lijdzaam voegen in
zijn lot en in het onvervuld blijven van zoovele gekoesterde wenschen. De berusting, hetzij dan in den
vorm van godsdienstigen deemoed en onderworpenheid, hetzij in dien van eene fatalistische gelatenheid
of stoicynsche beheersching van gemoedsaandoening.
retentie. (Lat. van retinere = terughouden). Aldus
noemen vooral de Engelsche psychologen dat deel van
het geheugen, hetwelk meer bepaaldelijk betreft het
vermogen van het zenuwstelsel om verkregen indrukken vast te houden, — een eerste vereischte natuurlijk
voor de mogelijkheid van latere reproductie. Maar ook
zonder zich in dien laatsten vorm te manifesteeren,
vermogen die sporen invloed te oefenen, gelijk zoo
duidelijk wordt bewezen door de psychanalyse.
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rigorisme (Lat. van rigor = hardheid, gestrengheid).
Het streng en onverbiddelijk vasthouden aan de toepassing van zekeren stelregel, zonder rekening te houden met bizondere gevallen of omstandigheden. Meer
bepaaldelijk in de ethiek de eisch van een uitsluitend
handelen volgens plicht, zonder daarbij te letten op
levensvreugde en geluk, dus zonder eenig eudaemonistisch beginsel te doen gelden of daaraan recht van
bestaan toe te kennen.
Al dezulken, welke in afwijking van die rigoristen
en fanatici een ruimer en verdraagzamer standpunt
innemen tegenover al diegenen, die afwijken van een
streng opvolgen der door geschiedenis en conventie
vastgestelde regels, zijn wel 1 a t i t u d i n a r i ë r s
genoemd. Zoo in Engeland zij, die de Staatskerk en
de Dissenters zochten te vereenigen. Door hunne tegenstanders werden al zulke verzoeningsgezinden afgeschilderd als bedeeld met een ruim geweten en onverschilligheid in geloofszaken. In de schoonheidsleer is de naam latitudinariër wel toegepast op hen die
alles in de kunst goed en geoorloofd achten, mits het
slechts den aanschouwer of hoorder aangenaam vermag
aan te doen.
ritus. Godsdienstige gebruiken en plechtigheden; gelijk „ritueel" al datgene aanduidt wat daartoe behoort.
romantiek. Eene anti-rationalistische richting, welke
in de plaats van het verstandsleven, zoowel in kunst
als in wereldbeschouwing de verbeeldingskracht, het
gevoelsleven, de natuurlijke aandriften en het instinkt
op den voorgrond brengt, d.w.z. het levende, intuïtieve,
spontane en aesthetische in den ruimsten zin des woords
volgens persoonlijke uitbeelding.
rudimentaire organen (Lat. van rudimentum = eerste
beginselen, van rudis = ruw, onbewerkt) . Zoo noemt
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men die organen, welke als buiten gebruik gesteld voor
het leven van het dier geen beteekenis meer hebben,
maar die desondanks in de phylogenetische ontwikkeling der soort, zij het in sterk teruggeganen staat, door
overerving zijn overgebleven als een restant uit vroegere tijden, toen zij bij voorouders wel degelijk beteekenis bezaten. Vandaar dat zulke rudimenten van groot
gewicht zijn voor de vaststelling van de phylogenie der
organismen.

S.
Sadisme. Ziekelijke verbinding van gewelddadige
wreedheid en wellust, zooals wij die ook vinden bij
den lustmoord; zoo genoemd naar den markies De
Sade (1740 —1814), schrijver van pervers-erotische romans.
sadducelsme. Joodsche school die zich verzette
tegen het rigorisme, formalisme en conservatisme der
Pharizeërs en die zich niet onontvankelijk betoonde
voor uit den vreemde afkomstige denkbeelden. Door
streng nationalistisch en behoudziek gezinden werd
de naam later ook wel gebezigd in de beteekenis van
onverschilligheid in zake godsdienst en vervuld zijn
van wereldlijke neigingen.
samkhya. Een vóbr-Boeddhistisch, zelfverlossing
predikend, Indisch philosophisch stelsel van een atheïstisch en pessimistisch karakter.
sanctie (moreele). In de ethiek wordt daaronder verstaan de oorsprong van het gevoel van zedelijke verplichting en van deszelfs bindende kracht. Men kan
daarbij uitwendige en inwendige sancties onderscheiden,
waarvan de laatste zich uitspreekt in het geweten.
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sansara. Leedvolie kringloop of maalstroom des
levens in eindelooze wedergeboorten, uit welk lijden
slechts het nirwana eene eindelijke verlossing vermag
te brengen.
saprophyten (van Gr. maa-p4 = verrot) . Planten die
haar voedsel trekken uit afval en overblijfselen van
doode organismen.
sarcasme (Gr. van capxágerv = ontvleezen). Bittere
en boosaardige spot en hoon, gewoonlijk als uitdrukking van ondergane smart doordat men in zijn
dierbaarste gevoelens gekwetst werd en op pijnlijke
wijze de wanverhouding ondervond tusschen ideaal
en werkelijkheid.
satire. Hekeling van een persoon, gewoonte of gebeurtenis door er eene belachelijke voorstelling of
beschrijving van te geven, om daarmede 's menschen
dwaasheden en gebreken beter te doen uitkomen,
dikwijls met behulp van de noodige overdrijving. De
satire verlustigt zich over hare slachtoffers zonder medelijden met hen te koesteren en zij heeft slechts een
grijnslach over voor hun onvolkomenheden.
satyriasis. Zie nymphomanie.
scholastiek. Middeleeuwsche philosophie, waarvan
Thomas van Aquino (13e eeuw) de bekendste en beroemdste vertegenwoordiger is. Met behulp van Aristotelische wijsbegeerte zocht zij de katholieke kerkleer
wetenschappelijk te bewijzen en tegen mogelijken twijfel te verdedigen, het voorstellend alsof geloof en wetenschap niet met elkander in tegenspraak verkeeren,
maar logisch zeer wel vereenigbaar zijn, terwijl bij
voorbaat de kerkleer als onfeilbaar werd aangenomen.
Leer en inhoud der wijsbegeerte worden voorgeschreven
door de theologie, en de philosophie in dienst gesteld
van de Kerk als eene „ancilla theologiae", zoodat het
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niet te verwonderen is dat de scholastiek verheven
werd tot de of f icieele philosophie dier Kerk. Maar de
wijsbegeerte werd door haar beroofd van hare vrijheid
en zelfstandigheid; zij werd slechts gewaardeerd als
bruikbaar middel tot steun der kerkelijk-godgeleerde
leerstukken; terwijl de zich daarin voordoende moeilijkheden schijnbaar werden opgelost met behulp van
scherpzinnige dialektiek, spitsvondige redeneering en,
formalistische onderscheidingen. De geheele scholastiek
draagt een sterk schooisch karakter en de godsdienst
verkrijgt bij haar eene ultra -rationalistische uitbeelding, waartegen de vromen van religieusen gevoelsaanleg veelvuldig in verzet kwamen.
secularisme (van Lat. saeculum = eeuw, menschen
van een bepaald geslacht; v. d. tijdgeest, en indirect
het tijdelijke en wereldsche tegenover het eeuwige) .
De richting welke den mensch aanraadt zich in zijn
aandacht te bepalen tot het heden en tot de wereld
waarin hij leeft, zonder zich te verliezen in bespiegelingen aangaande een toekomstig bestaan, daar ook
zonder tehulproeping dáárvan moraal enz. kunnen
worden gegrondvest. De eeuwigheid die ons te wachten
staat in een leven hiernamaals, is van later zorg; voor
het oogenblik hebben wij wel wat beters te doen dan
voortdurend dáárop te staren met veronachtzaming
van aiwat hier op aarde onze hand vindt te doen.
secundaire functie. Deze benaming, afkomstig van
Otto Gross, wordt gegeven aan de nawerking van psychische indrukken, nadat deze uit het bewustzijn zijn
verdwenen en in het onderbewustzijn zijn verzonken.
Die nawerking is van de grootste beteekenis in het
zieleleven; zij vormt dan ook nevens de emotionaliteit
en de activiteit een der drie factoren, uit welker combinatie de karaktertypen van Heymans zijn opgebouwd.
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Door die secundaire functie verkrijgt de psyche eenheid
en onderlingen samenhang van de achtereenvolgens
doorleefde toestanden. Vandaar dat ingeval zij te
zwak en te gering wordt, oppervlakkigheid, onstandvastigheid en ongedurigheid het gevolg zijn. De secundaire functie van een bepaald zielsproces wordt bevorderd door een daaraan verbonden sterken gevoelstoon.
Wordt zij daardoor te eenzijdig, dan voert zij tot monomanieën en verblinde hartstochten.
segmentatie (van Lat. secare = doorsnijden). De
verdeeling van het dierlijk lichaam in een aantal
gelijkvormige deelen of segmenten, hetzij dan in een
rij lijnvormig achter elkander gerangschikt, zooals
bij wormen en gelede dieren (metamerie), hetzij straalvormig als bij echinodermata (antimerie).De naam wordt
ook gebruikt voor de klieving der eicel bij den aanvang
harer ontwikkeling tot een nieuw individu.
segregatie. Zie isolatie.
selectie. Eig. in 't algemeen = uitkiezing; maar in
de biologische wetenschappen meer speciaal gebruikt
voor de teeltkeus als hoofdbestanddeel van de leer van
het Darwinisme. Uit die selectie toch wordt door haar
het ontstaan van nieuwe soorten verklaard; en wel
doordat in den strijd om 't bestaan de 't best aan omgeving en levensomstandigheden aangepaste individuen bewaard blijven en zich voortplanten, zoodoende
hunne eigenschappen op een nageslacht overdragend;
terwijl de overige, met voor dien strijd minder gunstige
eigenschappen bedeelde individuen te gronde gaan
en niet voor voortplanting in aanmerking komen.
Natuurlijk sluit de selectie-leer het bestaan in van
eene variabiliteit der organismen; terwijl verder bij
haar worden onderscheiden een natuurlijke en een
kunstmatige teeltkeus, van welke de laatste wordt toeKort woordenboek
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gepast door fokkers en kweekers, voerende tot eene
versnelde variatie en veredeling van rassen. Ook kan
men daarnaast nog onderscheiden eene sexueele selectie,
eene sociale selectie enz.
semasiologie (Gr. van orsi,c alvFt y = kenbaar maken).
De leer van de beteekenis der woorden.
semiologie (Gr. van ersi,. E ov = teeken). De leer der
ziekteverschijnselen, gewoonlijk „symptomatologie"
geheeten.
sensualisme. Eenzijdige uitwas van het empirisme,
die alle ervaring terugbrengt tot zintuigelijke gewaarwordingen, waaruit al onze denkbeelden en voorstellingen, zelfs de meest intuïtieve, zouden geboren worden. Zoo in de leer van Condillac, voortgesproten uit
die van Locke.
separatisme. Neiging tot afscheiding ter vorming van
zelfstandige secten, meer speciaal in geloofszaken,
voerend tot de totstandkoming van eigen gemeenten,
die aan den omvang en de macht van de algemeene
Kerk afbreuk doen. In de toepassing en rechtvaardiging
van zulk een separatisme in huldiging van geloofsvrijheid, ligt een der voornaamste verschilpunten tusschen de Protestantsche en de Roomsch-Katholieke
kerk. Vgl. haeretisch.
shamanisme. Geloof van sommige Amerikaansche
en Mongoolsche volksstammen, volgens hetwelk 's menschen levenslot bepaald wordt door kwaadwillig gezinde geesten en godheden, die bestaan naast een
opperste, goedgezinde godheid. Aan de genade dier
booze geesten of duivelen (shamanen) is de mensch
overgeleverd, zoodat het zaak is hen te vereeren en
tevreden te stellen of wel hen te bezweren door tooverformules als anderszins.
simulatie. Het voorwenden vooral van psychische
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abnormaliteit in strafzaken om daardoor bestraffing te
voorkomen, althans eene lichtere straf te krijgen voor
begane misdaad; of ook om daardoor van zekere
maatschappelijke verplichtingen te worden ontheven.
singularisme. Het huldigen van één enkel wereldbeginsel, waaruit alles zou zijn af te leiden.
skepticisme (Gr. van o- aS = onderzoek). Een ten
allen tijde bestaan hebbende richting, zoo oud als de
wijsbegeerte. Reeds in Pyrrho vond zij een ernstig
verdediger, evenals later in Karneades (2de eeuw v.C.),
Aenesidemus (iste eeuw n.C.) en Sextus Empiricus
(3de eeuw n.C.). Zij vertegenwoordigt den twijfel aan
de volstrekte waarheid onzer oordeelvellingen, op
grond van de onderling zoo uiteenloopende en elkander
weersprekende meeningen, standpunten en richtingen,
de willekeurigheid der uitgangspunten enz. Wij nemen
de dingen slechts waar zóó als zij ons toeschijnen op
grond van de organisatie onzer zintuigen; de beelden
dus, die wij ons op grond van die waarnemingen van
de dingen vormen, zijn niet zuiver en adaequaat aan
de dingen zelve, maar onbetrouwbaar. Al onze kennis
draagt slechts een phaenomenalistisch karakter en
berust op subjectieve bewustzijnstoestanden. Een
objectieve kennis van den aard en het wezen der dingen
kunnen wij noch door zintuigelijke waarneming, noch
door denken verkrijgen, zoodat veelal tegenovergestelde
meeningen isosthenisch eenzelfde bewijskracht bezitten en evenveel recht van bestaan kunnen doen gelden.
Natuurlijk staat het skepticisme lijnrecht tegenover
alle dogmatiek en scholastiek. Maar ten onrechte zijn
velen voor skeptici versleten, die zooals Hume veeleer
positivist of agnosticus dienen te heeten. Wie evenwel
niet in staat is in zulk een agnosticisme te berusten,
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loopt groote kans van, is hij eenmaal aan de zekerheid
zijner inzichten gaan twijfelen, in zijn verlies aan vertrouwen in 's menschen weten en denken zich te werpen
in den schoot eener Kerk met haar op gezag te aanvaarden dogmata, en zijn heil te gaan zoeken in een
blindelingsch geloof om aan zijn folterenden twijfel te
ontkomen.
sociale ethiek. Hieronder kan verstaan worden eensdeels de ethiek, toegepast op maatschappelijke vraagstukken; anderdeels die ethiek, welke de zedelijke
voorstellingen afleidt uit de onderlinge samenleving
der menschen.
sociale psychologie. Eenerzijds de psychologie van
het sociale leven, anderzijds de wijze waarop de psyche
van den enkeling beinvloed wordt door de samenleving.
socinianisme. Leer uit de 16de eeuw van Socinus en
zijn volgelingen, die evenals heden ten dage de Unitariërs, de Godheid van Christus verwierpen, evenals
de leer der drieëenheid.
sociologie. De door Comte aldus betitelde wetenschap van de maatschappelijke samenleving, die eensdeels ontsproot uit de machtige aandrift tot samengroeping, anderdeels uit een weloverwogen nastreven
van de behartiging van gemeenschappelijke belangen.
Deze sociologie, welke Barth vereenzelvigt met de philosophie der geschiedenis, wordt beoefend volgens onderling zeer uiteenloopende methoden, namelijk speculatief-ideologisch, inductief-natuurwetenschappelijk, organisch-biologisch, anthropologisch-ethnologisch, psychologisch en nationaal-oeconomisch.
sociologisme. Zoo noemt men wel die richting, welke
de zedelijkheid, den godsdienst enz. inzonderheid wil
verklaard zien uit sociale invloeden en gegevens.
solidariteit. Het gevoel van saamhoorigheid en de
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daaruit voortvloeiende wil tot samenwerken in strijd
en in arbeid, hetzij dan dat dit gevoel zich uitstrekt
over een meer begrensde groep, hetzij over een geheele
natie of volk. In de beschavingsgeschiedenis der menschheid vormt dat solidariteitsgevoel een gewichtigen
biologisch-socialen factor, die vooral in Frankrijk
veelvuldig de aandacht heeft getrokken (Bourgeois,
Bouglé, Marion e.a.).
solipsisme (Lat. van solus = alleen, en ipse = zelf).
De leer dat slechts onze eigen voorstellingen en waarnemingen ons zijn gegeven, en slechts middellijk het
bestaan van lichamelijke en geestelijke toestanden
bij anderen, zoodat het mogelijk ware dat die anderen niet anders bestonden dan als een produkt van
onzen eigen geest. Nemen wij buiten onze gewaarwordingen nog eene materieele werkelijkheid als oorzaak daarvan aan, dan is dit feitelijk niets anders dan
eene willekeurige hypothese, waartoe ons eigenlijk elke
bevoegdheid en rechtvaardiging ontbreekt. Want wat
ons voorkomt een lichaam buiten ons te zijn, is ten
slotte niets anders dan een complex in onze eigen
psyche. Slechts van wat in mijn eigen psyche omgaat
draag ik kennis; alwat ik daarbuiten meen waar te
nemen, bestaat wellicht alleen in mijne voorste lling.
Alleen omtrent mijn eigen bewustzijn bezit ik zekerheid: dáártoe is al mijn andere vermeende kennis te
herleiden.
Deze leer van het solipsisme is, naar reeds Hume en
Schopenhauer opmerkten, logisch moeilijk te weerleggen, en niet gemakkelijk valt het bewijs te leveren
van hare ongerijmdheid. Maar zij voert tot zonderlinge
gevolgtrekkingen. Want bij een wegvall en van ons
denken zou dan ook de inhoud van dat denken moeten
wegvallen. Tusschen het eigen-ik en het vre emde-ik als
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bewustzijnsinhoud zou eigenlijk geen scherp verschil
bestaan, evenmin als tusschen hallucinaties en juiste
voorstellingen. Al moge het dan zijn, dat het bestaan
eener buitenwereld in strikten zin een onbewijsbaar
axioma vormt, het dringt zich onafwijsbaar aan ons
op en bij al onze redeneeringen gaan wij ervan uit,
zoodat een twijfel daaromtrent zuiver theoretisch blijft
zonder van eenigen invloed te zijn noch op de praktijk
des levens, noch op onze verstandelijke overwegingen.
Het hier besproken kenleerig solipsisme heeft natuurlijk niets te maken met het praktisch-ethisch solipsisme, zooals wij dit vinden in de theoretische verdediging van het egoïsme in Stirner's antimoralistisch
geschrift „Der Einzige und sein Eigenthum".
somatologie (van Gr. cwcCa = lichaam). De leer van
het lichaam, in tegenstelling van die van den geest,
als onderdeel eener algemeene anthropologie.
somnambulisme (Lat. van somnus -- = slaap, en ambulare = wandelen) . Eig. slaapwandelen, maar in
beteekenis uitgebreid tot een op slaap gelijkenden
overgangstoestand, die vatbaar maakt voor een ongewone helderziendheid ten opzichte van anders verborgen blijvende verschijnselen.
somnolentie. Een toestand van slaperigheid, die een
stadium vormt van overgang tot hypnose.
sophisten. Dezen traden op als leermeesters van redeneerkunst om met behulp daarvan over de menigte
te kunnen heerschen in een democratische samenleving, en die dan ook tot dat doel aangewend werd
door demagogen en politici, die het wijsgeerig denken
misbruikten om te pralen of om zich macht en invloed
te verwerven. De Sophisten, die zich voor hunne lessen
deden betalen en waartoe o.a. Protagoras en Gorgias
behoorden, leerden o.a. dat eene objectieve kennis
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niet bestaat, slechts eene subjectieve volgens oogenblikkelijke geestesgesteldheid. Alle waarheid was volgens hen slechts betrekkelijk; evenals de deugd waarvan
het begrip zich wijzigt naargelang van stand, leeftijd enz.
In verloop van tijd heeft reeds sedert de dagen van
Aristoteles het woord „sophisme" de ongunstige beteekenis verkregen van drogreden of spitsvondigheid,
al verdienden de oorspronkelijke sophisten allerminst
algemeen zulk een minachtende beoordeeling.
sophrosyne (Gr. van c4 pwv bezonnen, matig) . De
zelfbeheersching of ingetogenheid, als eene van de vier
hoofddeugden in Plato's ethiek nevens de wijsheid, de
onversaagdheid en de gerechtigheid.
redder) . De leer van
soteriologie (Gr. van ownr'p
de redding en verlossing der menschheid door den
zoendood van den Christus als een boete voor de zonden
dier menschheid.
spiritisme. De leer van het bestaan van geesten van
afgestorvenen, met welken de levenden zich in verbinding zouden kunnen stellen dnnr middel van med1ums,
kloptafels enz. Ook kunnen die geesten zich zichtbaar,
voelbaar of weegbaar maken door zich te materialiseeren, waarbij dan zelfs photographieën van hen kunnen genomen worden. Deze geestenleer komt 's menschen zucht naar het geheimzinnige en wonderbaarlijke
in 't gevlei; en zij bewijst zijn lichtgeloovigheid, nu
hij diepgekoesterde wenschen erdoor ziet bevredigd,
met name zijn begeerte naar zekerheid aangaande
persoonlijke onsterfelijkheid.
spiritualisme. De leer van een zelfstandig bestaan
der ziel, — in tegenstelling van het materialisme, dat
alle zielsuitingen bindt aan stoffelijke processen, waarvan zij het uitvloeisel zouden zijn en waarmede zij zouden staan of vallen.
CT

=

=
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spontaneiteit. Zelfwerkzaamheid uit zelfbepaling en
eigen aandrift zonder dwang van buiten.
statisch. Het standvastige, tegenover het dynamische, vloeiende of veranderlijke.
statistiek. Het in den vorm van getallen weergeven
van eene veelvuldigheid van verschijnselen, uit welke in
groote menigte verzamelde cijfers men dan weer wetten
zoekt af te leiden betreffende het maatschappelijk
leven, dienstig vooral voor de staathuishoudkunde.
Een onderdeel ervan vormt de demograjhie. (Zie
aldaar).
sterilisatie (van Lat. sterilis = onvruchtbaar). Het
door koken, uitgloeien, injecties enz. vernietigen van
bacteriën en van hare kiemen, alsmede het onvruchtbaar maken van den voedingsbodem voor de verdere
ontwikkeling van zulke bacteriën.
sthenisch (Gr. van 0-0Fvos = kracht). Kracht vertegenwoordigend of aanbrengend. Zie affect.
stigma (Gr. van czi yga = teeken, brandmerk). Een
kenmerkende somatische eigenaardigheid bij geboren
misdadigers in de leer der crimineele anthropologie.
stoicisme. Een beroemde Grieksche wijsgeerige school,
die zich ontwikkelde uit het Cynisme om daarvan eene
veel verbeterde uitgave te vormen. Gesticht door
Zeno, behoorden later tal van bekende personen uit
de Oudheid tot hare aanhangers, zooals Kleanthes en
Chrysippus, Seneca, Epictetus en Marcus Aurelius.
Haar naam ontleende zij aan de GT oá of zuilengaanderij,
waarin de leer voor 't eerst werd voorgedragen. Inzonderheid de ethiek der Stoïci met hare zelfbeheersching en leedverdraging in tegenspoed is beroemd
geworden en heeft veel bewondering gewekt.
subconscient. Onderbewust. Dat gedeelte van het
zieleleven, waarin niet alleen het gevoelsleven is ge-
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worteld en de intuitie zetelt, maar dat ook voor een
groot deel de bouwstoffen levert van het bewuste
denken. Tusschen het bewuste en het onbewuste vindt
men allerlei trappen van overgang, en voortdurend
gaan beide in elkander over. De indrukken die wij onophoudelijk van de buitenwereld in ons opnemen,
worden voor een groot deel in den vorm van herinneringssporen opgestapeld, zonder dat wij daarvan bewustzijn hebben. Zij kunnen dan later in den droom of
ook in het waakleven plotseling voor ons oprijzen, den
schijn aannemend van mysterieuse ingevingen van een
bovennatuurlijk karakter. Evenzoo kunnen zij deel
gaan uitmaken van bewuste complexen, zonder dat wij
het aandeel dat zij daarin nemen bevroeden. Juist in die
laatste gedaante speelt het onbewuste een zoo voorname rol in de psychanalyse, die bij hare therapie de
storende onderbewuste complexen zoekt op te heffen
door ze aan 't licht te brengen en in hun ware wezen
bloot te leggen om ze daardoor van hun schadelijken
invloed te ontdoen.
sublimeeren (van Lat. sublimis = verheven). In de
psychanalyse het richten en afleiden van de libido
op een hooger doel, waardoor er een uitweg en een veld
van werkzaamheid aan wordt gegeven, haar storende
invloed weggenomen en zij vruchtbaar wordt aangewend voor het leven, doordat de aanvankelijk verdrongen libido-aandrift geleid wordt in een doelmatig
spoor en zoodoende aandoeningen van een hooger
karakter op godsdienstig, ethisch en kunstgebied bereikt worden. Trouwens ook buiten alle kathartische
therapie om, speelt zulk eene sublimeering een zeer
belangrijke rol in elke kultuurwerkzaamheid.
subliminaal (Lat. van limen = drempel). Datgene
wat gelegen is onder den bewustzijnsdrempel, maar
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nochtans van den grootsten invloed blijkt te zijn op de
verschijnselen van het bewuste leven.
substraat (Lat. van substernere = onderleggen) .
Ondergrond; meer speciaal de stoffelijke ondergrond
van alle geestelijke processen, waar men de bewustzijnsverschijnselen in hun bestaan gebonden acht aan
materieele processen in de hersenschors als onmisbare
voorwaarde voor hun ontstaan.
sufisme. Arabisch-Perzische mystieke leer, volgens
welke de menschelijke geest eene emanatie is van de
Godheid en er naar streeft wederom met deze vereenigd te worden. Hare volgelingen vormen eene bizondere secte van het Mohammedanisme, die zich
kenmerkt door het bezit van pantheïstische bestanddeelen, ontleend aan andere bronnen dan den Koran,
ook al verkondigen die aanhangers volgens henzelven
eene esoterische leer, waarin de diepere en essentieele
bestanddeelen van het Mohammedanisme vervat zijn.
De naam Soefi is afkomstig van het Perzische woord
Soef = wol, naar de oorspronkelijk door hen gedragen
grofwollen kleeding.
suggestie (Lat. van subgerere = ongemerkt bijbrengen of ingeven). Het den geest opgedrongen worden
van een voorstelling of denkbeeld, als een psychische
dwang waaraan hij zich niet vermag te onttrekken.
De suggestibiliteit, d.i. de vatbaarheid of ontvankelijkheid voor suggestie, is eene grondeigenschap van den
geest: een ieder is in meerdere of mindere mate aan
suggestie onderhevig, al is de graad waarin dit plaatsvindt, individueel zeer uiteenloopend. Alle onwillekeurige nabootsing berust op suggestie, en zonder deze
ware eene maatschappelijke samenleving onmogelijk:
zij speelt daarin een geweldige rol en vormt een hoofdbestanddeel der sociale psychologie. Volkspanieken
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zelfmoordepidemieën zijn door haar ontstaan, en
in het dagelijksch leven liggen de voorbeelden van
suggestie voor 't grijpen. Wij noemen slechts den invloed van suggestieve vragen, berustende op zekere
vooropgestelde vermoedens en oordeelvellingen, die
b.v. bij een getuigenverhoor de zuiverheid der antwoorden kunnen vertroebelen.
Op zichzelf is de suggestibiliteit eens menschen hoegenaamd geen abnormaal of pathologisch verschijnsel,
en ook in de dierenwereld wordt zij aangetroffen.
Uitermate verhoogd is zij in den toestand van hypnose, waarbij wel het merkwaardigst zijn de zoogenaamde j5osthy/iotische suggesties, waar de opgedragen handeling eerst lang na het ontwaken uit de hypnose wordt
ten uitvoer gebracht, terwijl dan de proefpersoon in
den waan verkeert uit vrije beweging te handelen en
met drogredenen zijn veelal zonderlinge handelwijze
zoekt verklaarbaar te maken.
supranaturalisme. Het geloof aan eene bovennatuurlijke wereld, waarmede wij door Goddelijke openbaring bekend geraken en waaruit een aantal verschijnselen en gebeurtenissen verklaard worden; — in tegenstelling van het naturalisme, dat met het bestaan van
zulk een wereld geen rekening houdt en alles langs
natuurlijken weg zoekt te verklaren.
syllogisme. Eene bekende logische figuur, bestaande
uiteen maj or, een minor eneen conclusio,
d.i. uit een hoofdvoorstelling, een nevenstelling en een
uit de verbinding van die beide getrokken besluit.
Eigenlijk leert die conclusio der sluitrede niets nieuws,
want feitelijk ligt zij reeds in den major besloten; zij
is slechts eene speciale toepassing van de in dien
major gegeven stelling.
symbiose. Het samenleven van twee organismen van
en
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verschillende soort tot wederzijdsch nut en welzijn; —
dus wèl te onderscheiden van parasitisme en commensalisme. Een bekend voorbeeld van symbiose is dat
van de heremietkrab en de actinie; een ander dat van
zwammen en algen in korstmossen. Vgl. mutualisme.
sympathie. Het zelf ondergaan van zeker gevoel of
emotie bij de waarneming of veronderstelling van dat
gevoel of emotie bij anderen. De eigenschap der ziel
om door de vreugde of het leed van die anderen in
soortgelijken zin te worden aangedaan; de neiging om
in gemoedstoestand overeen te stemmen met die
anderen; het wakker geroepen worden bij den waarnemer van voorstellingen, bedeeld met eenzelfden gevoelstoon als die welke bij den door hem waargenomene wordt verondersteld.
Dit sympathisch gevoel is een vorm van emotioneele
aanstekelijkheid, die te verklaren valt langs biologisch-evolutionistischen weg, aangezien een dusdanig
gevoel als van sociaal karakter bij het kuddedier van
het hoogste nut bleek in den strijd om 't bestaan. Noodwendig moest, -- nevens de geslachtsdrift, — de gewoonte van samenleving gevoelens van sympathie en
solidariteit in 't leven roepen, als resultaat van het
bezit van gemeenschappelijke belangen. Bij de gezellig levende diersoorten vinden wij dan ook daarvan
de onmiskenbare sporen. De sympathie vormt een
der hechtste grondslagen van de maatschappelijke
samenleving en van de moraliteit. Het waren vooral
de Schotsche wijsgeeren, als Hume en Smith, die
wezen op de hooge beteekenis der sympathie voor de
verklaring der altruistische gedragingen.
synaesthesie. Het mede-aangedaan worden van een
anderen zin dan de onmiddellijk in beslag genomene.
Zoo b.v. het hooren van tonen bij het zien van kleuren
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of omgekeerd (audition colorée), het iets proeven waar
slechts de reukzenuw werd getroffen.
syncope (Gr. van t v en uóirmmti = in elkander slaan) .
Onmacht of schijndood door verlies van bewustzijn
ten gevolge van hersenanaemie, gewoonlijk veroorzaakt
door hartsgebreken; maar ook wel, bij personen met
een zenuwachtigen aanleg, door een plotselinge sterke
emotie.
synergisme. De leer van de medewerking des menschen aan zijn verlossing; -- in tegenstelling van die
der volstrekte genade, waarop de mensch zelf niet den
minsten invloed zou vermogen te oefenen. Het geldt
hier een verschilpunt waarover in den boezem der Kerk
reeds herhaaldelijk een hevige strijd ontbrandde; zoo
tusschen Pelagius en Augustinus, Luther en Melanchthon.
synkretisme (Gr. van t761, en xpsriCeiv 1) = zich samen
vereenigen, verbinden) . Zie bij eklektisme. Ook ten opzichte van den godsdienst heeft men wel van „synkretisme" gesproken, als van de methode om met elkander
in botsing komende beginselen te verzoenen op de basis
van zekeren gemeenschappelijken geloofsgrond. Daarom is ook de naam wel gebezigd om onverschilligheid
en onrechtzinnigheid in geloofszaken aan te duiden
en verzoenings- en vereenigingsgezindheid uit te maken
voor ketterij.
synopsis (Gr. van (7.vv =: te zamen, en ópcs = het
1) Dit werkwoord (lett. = als een Kretenser handelen)
heet afkomstig van de Kretensers, die den naam hadden
van, hoewel onderling veelal in veeten levend, toch onmiddellijk in een gevoel van solidariteit zich te vereenigen
tegenover buitenstaanders, gelijk men dat zoo dikwijls ook
bij ons b.v. bij de bevolking van achterbuurten kan waarnemen. De vereeniging dus van strijdende partijen tegenover
een werkelijken of vermeenden gemeenschappelijken vijand
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zien). Samenvattend overzicht van eene verscheidenheid van waarnemingen.
synthese. Samenvoeging, verbinding of samenvatting; — in tegenstelling van de analyse of ontbinding
in bestanddeelen. De synthese is een algemeen begrip,
dat men ook elders vindt b.v. in de scheikunde, waar
een synthetische chemie wordt gesteld tegenover eene
analytische. Evenzoo onderscheidt men onder de typen
van den menschelij ken geestesaanleg synthetische en
analytische naturen, al naarmate de mensch inzonderheid aanleg vertoont voor de eene dan wel voor de
andere geesteswerkzaamheid.

T.
taboe. Een Polynesisch woord ter aanduiding van
het heilig-mysterieuse, dat gemeden en ontzien moet
worden, wil men gevrijwaard blijven voor nadeelige
invloeden: een beschouwingswijze die verwant is aan
animistisch-godsdienstige voorstellingen. In 't algemeen wordt het woord ook gebruikt voor al datgene,
waar men van moet afblijven, wil men geen heiligschennis plegen of tegen de zeden indruischen, ook al
bestaat daartoe dikwijls een sterke aandrang. De tegenstrijdige gevoelens die in laatstgenoemd geval worden
wakker geroepen, spelen een voorname rol in de psychanalyse.
tabula rasa (Lat.) Schoongewreven bord of blad papier; een uitdrukking, door sommige empiristen en sensualisten gebezigd om aan te duiden dat aanvankelijk
de geest als een blad schoon papier vrij is van eenig
daarop aangebracht denkbeeld, aangezien de denkbeelden eerst later door indrukken van buiten gevormd
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worden. Bekend is als zoodanig Locke's „nihil est in
intellectu quod non prius fuerit in sensu"; aan welke
uitspraak Leibniz later de woorden toevoegde „nisi
intellectus ipse" om daarmede aan te duiden dat de
zintuigelijke indruk zonder meer ons nog niets zou
vermogen te leeren, indien er niet reeds van tevoren
een vermogen bestond om zulk een indruk om te
zetten in een waarneming.
taoisme. De leer van den Chineeschen wijsgeer Laotse
(6de eeuw v.C.), neergelegd in de Tao-te-king (Boek
van Tao en de deugd), handelend over Tao, het al-eene of
hoogste Wezen, oergrond van alle zijn. Zelf is dit wezen
omgeschapen en onlichamelijk, eeuwig en alomtegenwoordig; en eenmaal keert alles er toe weder, op welke
vereeniging alle deugd is gericht.
tat kwam asi. Indische spreuk, letterlijk beteekenend „dat zijt gij" en aanduidend dat de zich aan ons
voordoende veelheid der dingen slechts berust op schijn,
omdat er ten slotte een zelfde algemeene identiteit
aan ten grondslag ligt, gelijk die te vinden is in den
Atman. In de leer der Veda's dient dan ook die spreuk
ter aanduiding van het besloten zijn zoowel van het Ik
als van de buitenwereld in de alomvattende wereldziel.
hetzelfde). Hetzelfde
tautologie (Gr. van TO a6ró
zeggen in andere woorden bij een schijnbaar beweren
van iets nieuws.
telaesthesie (Gr.) Aldus noemde Myers verschijnselen
als die van de wichelroede en van het ruimte-instinkt
der trekvogels, welke volgens hem zouden voortvloeien
uit eene zintuigelijke overgevoeligheid op afstand.
telegonie (Gr.). De nawerking eener vroeger plaats
gehad hebbende bevruchting op eene latere zwangerschap en op een volgend foetus dat, hoewel afkomstig
van een anderen vader, in sommige opzichten zooals
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kleur gaat gelijken op den verwekker van een vroeger uit
dezelfde moeder ontsproten jong; zoodat het schijnt dat
de voortplantingsorganen dier moeder zekere duurzame
sporen behouden hebben van die vroegere bevruchting,
welke sporen de later geboren kinderen beinvloeden.
telekinese (Gr.). Het uit de verte bewegen en verplaatsen van voorwerpen zonder aanraking en zonder
gebruikmaking van bizondere werktuigen, gelijk zulk
een vermogen door de spiritisten wordt toegekend aan'
hunne mediums.
teleologie (Gr. van TFxos = doel). Met deze uitdrukking, afkomstig van Wolff , wordt de leer aangeduid,
die de causae finales stelt naast of boven de causae
efficientes. Het doelbegrip wordt hierbij niet beschouwd
als eene kategorie, die speciaal eigen zou zijn aan 's menschen denken, maar aangemerkt als iets, waaraan eene
werkelijkheid ten grondslag ligt.Te onderscheiden vallen
daarbij een immanente en een transcendente teleologie;
van welke beide de laatste in den vorm van eene bewuste
doelstelling een zuiver metaphysisch karakter draagt,
terwijl de eerstgenoemde als een onbewust doelmatigheidsstreven, — zoo b.v. in den vorm der Aristotelische
entelechie of in dien van de ontwikkelingstheorie, —
vereenigbaar is met eene natuurlijke causaliteitsleer.
Want causaliteit en teleologie behoeven elkander niet
uit te sluiten, zij vormen geen logische tegenspraak.
Tegenover het causale staat het toevallige, tegenover
het doelmatige het mechanische.
De doelmatigheid in de natuur, hoewel veelal betwij f eld en bestreden, vormde geruimen tijd een der
bewijzen voor het bestaan van God, alvorens, -- althans
wat de organische natuur aangaat, — de ontwikkelingsleer die doelmatigheid ging verklaren uit een
beginsel van onderlinge aanpassing.
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teleoklin. Naar een doel geneigd; doelstrevend.
teleophobie. Afkeer van elk invoeren van doeleinden
ter verklaring van natuurverschijnselen.
telepathie. Met dezen van Myers afkomstigen term
duidt men aan de gevoeligheid op afstand, waardoor,
als een ervoor gestemd instrument, iemands centrale
zenuw.,telsel van uit de verte in staat is tot waarnemingen i n een staat van helderziendheid zonder eenig
bemiddelend stoffelijk intermedium. Zoo heet Swedenborg in 1759 op grooten afstand den slotbrand in
Stock.. plm te hebben waargenomen zonder eenige
voorafgaande kennis of zelfs vermoeden van dat feit.
Ook Let men door het vermogen van telepathie zich
in con act te kunnen stellen met eens andermans geest
en di( is gedachten te kunnen aflezen door zeker verband onder eenige zintuigelijke bemiddeling. Vandaar
dat men zulk een gedachtenlezen wel heeft vergeleken
bij de draadlooze telegraphie, of te zijner verklaring
een soort van radioactiviteit heeft tehulp geroepen
in den vorm eener uitstraling van psychophysische
energie.
De telepathic behoort tot het gebied der parapsychologie (zie aldaar), welke laatste naam afkomstig is
van Max Dessoir (1889), terwijl Richet spreekt van
„metapsychologie" .
temperament. Een algemeen en samenvattend karaktertype ter aanduiding van eenen aanleg voor bepaalde gemoeds- en wilsbewegingen en voor een bepaald
verloop van voorstellingen. Naar de psychische zijde
is het temperament datgene, wat het „gestel" is naar
de physische zijde.
Gewoonlijk werden er op het voetspoor van Hippokrates een viertal van die karakteruitbeeldingen onderscheiden, die oorspronkelijk werden toegeschreven
Kort Woordenboek

10

146

Teratologie — Theodicee

aan verschillende, in het lichaam huizende organische
sappen, zooals de er aan gegeven benamingen genoegzaam aanduiden. Cholerisch toch is afgeleid van x04
= gal; sanguinisch van sanguis = bloed; phlegmatisch
van *: x = slijm; en melancholisch van Atixa; _
zwart en xo204. In hoe primitieve gedaante ook, toch
lag in die beschouwingswijze reeds eene psychophysiologische verklaring besloten en de aanvaarding van
een somatischen ondergrond der temperamenten. Wat
de psychische onderscheiding betreft, berustte de verdeeling in een viertal op de meerdere of mindere snelheid en sterkte van de bekomen indrukken. Op eenigszins anderen grondslag heeft in onzen tijd HEYMANS
eene verdeeling opgesteld in een achttal temperamenten, verkregen door de onderlinge samenvoeging in
sterke dan wel zwakke hoedanigheid van een drietal
factoren: emotionaliteit, activiteit en secundaire functie.
teratologie (van Gr. Ti pas = wonder, v. d. monster) .
De leer der misgeboorten of der aangeboren misvormingen.
theisme. Het aannemen van een persoonlijke, zelfbewuste, levende en bovennatuurlijke Godheid; —
in tegenstelling van het pantheisme, dat zich die Godheid onpersoonlijk en immanent in de natuur denkt
en geheel ontdaan van menschelijke gemoedsaandoeningen en wilsbepalingen.
thelematologie (Gr. van Oixsoca (N.T.} = wil). Leer
van het wezen en van de werkingen van den wil.
theocratie. Godsregeering, godsbestuur, zooals die
een der vormen van geschiedbeschouwing uitmaakt
welke o.a. door Augustinus werd gehuldigd.
theodicee (Gr. van 6E4 = God, en óí>csi = recht).
Apologie d.i. verdediging of rechtvaardiging van het
Godsbestuur tegenover al het kwaad en al de zonde,
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al het lijden en al de onvolkomenheid dezer wereld,
die sterken twijfel zouden vermogen te doen rijzen
aangaande Gods almacht, gerechtigheid en goedertierenheid, die toch als attributen aan Hem worden
toegekend, -- ja die zelfs in staat zouden zijn het
geloof aan zijn bestaan aan 't wankelen te brengen.
Bekend bovenal is geworden de theodicee van LEIBNIZ (1710), welker optimisme Schopenhauer als huichelachtige vleierij brandmerkte. De bewijsvoering is
hier van den aanvang af gebrekkig, aangezien wordt
uitgegaan van vooropgestelde en reeds bij voorbaat
als waarheid aangenomen eigenschappen Gods, die
juist eerst zouden bewezen moeten worden, in plaats
dat de werkelijkheid er zoo goed mogelijk aan werd
aangepast en ermede in overeenstemming gebracht.
De poging mag dus als mislukt beschouwd worden en
als -- in plaats van de gerezen moeilijkheden op te
lossen, -- alleen dienstig voor hen die toch reeds overtuigd zijn. Vgl. optimisme.
theogonie. Mythologische leer omtrent den oorsprong en de onderlinge familieverwantschap der Goden. Titel van een gedicht van Hesiodus, en in onzen
tijd door Feuerbach (1857) gebruikt als titel voor een
zijner werken, waarin het psychologisch ontstaan der
Godsidee wordt uiteengezet.
theologie. Godgeleerdheid of godskennis, hetzij dan
eene rationalistisch-metaphysische als de theologia
naturalis, hetzij eene geopenbaarde, gegrondvest op
bepaalde, door God geïnspireerde Heilige Schriften.
In de geschiedenis der menschheid is geen gebied meer
beoefend geworden, zijn over geen ander zoovele
bibliotheken volgeschreven. Toch hebben wij hier
niet te doen met een eigenlijke afzonderlijke wetenschap. Want de erin vervatte, zich voor een weten-
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schappelijke behandeling leenende bestanddeelen behooren tot de geschiedenis, letterkunde, volkenkunde,
zielkunde en wijsbegeerte, terwijl het overig gedeelte
bestaat in subjectieve waardeering en handelt over
vraagstukken waaromtrent het den mensch niet gegeven is wetenschappelijke zekerheid te erlangen, maar
slechts geloofsverzekerdheid. Want met de gebruikelijke
critische methoden zijn zij niet te benaderen; zij behooren tot het gebied des geloo f s, ook al worden de
hier aangehangen denkbeelden veelal verdedigd met
quasi-wetenschappelijke argumenten, die trouwens
overbodig zijn, aangezien het geloof ten slotte niet berust op verstandelijke bewijsgronden, maar wortelt in
het gemoedsleven en in voluntaristische drijfveeren.
theophanie (Gr. van cpaiverv = vertoonen). De verschijning of openbaring Gods in zijn werken, met name
in de natuur en in de menschelijke ziel.
theosophie. Eig. wijsheid aangaande God; een benaming, gegeven aan eene godsdienstige strooming van
onzen tijd, die een meer onafhankelijk wijsgeerig karakter draagt dan de theologie en die hare bouwstoffen
ontleent aan een ruimer kring dan aan één enkele
geopenbaarde godsdienstleer. Daarmede zoekt zij
tegemoet te komen aan de eischen van verstand en
gemoed; maar zij verliest zich daarbij veelal in mystieke
gedachtengangen, die voor een wetenschappelijk bewijs
of weerlegging onvatbaar zijn en die ten slotte berusten
op een geloof, zij het dan al in een onkerkelijke gedaante. Reincarnatie en karmaleer vormen voorname
leerstukken van deze richting.
theurgie. Het vermogen, aan bepaalde bevoorrechte
personen eigen, Goden en geesten te beïnvloeden
en gunstig te stemmen ten bate van door den mensch
gewenschte doeleinden.
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Thomisme. De leer van Thomas van Aquino (13de
eeuw), den voornaamsten vertegenwoordiger der Scholastiek, wiens leerstelsel werd verheven tot de officieele philosophie der R. Katholieke Kerk, waarin de
leerstukken dier Kerk worden verdedigd met behulp
van Aristotelische wijsbegeerte en de geloofswaarheden
warden voorgesteld als wetenschappelijk bewijsbaar.
Vgl. scholastiek.
timologie (Gr. van T1,u' = prijs). Andere naam voor
axiologie of waardeleer, als zoodanig o.a. gebruikt
door Kreibig.
topiek (Gr. van Tdiro; = plaats). Onderdeel van de
dialektiek, en wel de leer van de vindplaatsen der
bewijsgronden en van de bouwstoffen voor de te
trekken besluiten.
totemisme. De vereering van bepaalde dieren, planten
of anderszins, als zinnebeelden (totems) behoorende
bij een bepaald stamverband en geldende als een soort
van beschermende macht. Deze vereering, die door
offers en geschenken de Goddelijke machten gunstig
zoekt te stemmen, kan beschouwd worden als een
hoogere vorm van fetichisme, hoewel daarvan zich
onderscheidend zoowel door haar meer sociaal karakter,
als doordat zij zich uitbreidt over alle voorwerpen van
zekere klasse, zoodat de eerbied niet beperkt blijft tot
één enkel individueel object. Van de den totem gebrachte hulde en vereering worden weer weldaden en
zegeningen verwacht door den vereerder, gelijk hij
straf vreest voor elke schending van diens heiligheid.
Het totemisme is vooral verbreid onder de NoordAmerikaansche Indianenstammen, bij welke de totem
is geworden tot een belangrijk zinnebeeld van stamverwantschap, dat wordt weergegeven in kleeding,
versiering enz.
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traditionalisme. Verheerlijking van overgeleverde
voorstellingen als uiting van behoudzucht. Deze is
veelal een gevolg van ontmoediging en teleurstelling
over wat langs verstandelijken weg viel te bereiken,
waarom er zelfs wel gesproken is van een „banqueroute
de la science" (Brunetière), met volkomen miskenning
van doel en taak der wetenschap. Het wordt dan verkieselijk geacht, om aan allen kwellenden twijfel te
ontkomen, eenvoudig zich neer te leggen bij overgeleverde waarheden en de reeds eeuwen lang in haar
bestaan gehandhaafde leer der Kerk, en zoodoende de
zoo gewenschte gemoedsrust te erlangen. Zoo een Le
Maistre, De Bonald, Lamennais en andere in den schoot
der Kerk teruggekeerde afvalligen der Rede.
tragisch. In de dramaturgische aesthetica de ondergang van den heldhaftigen, sterken en grooten mensch
in zijn strijd met de hem overheerschende machten.
Bij de aanschouwing daarvan ondervindt de toeschouwer een gemengd gevoel van lust en onlust: aan de
eene zijde een gevoel van leed, waar hij 's menschen
nietigheid, zelfs die van der menschheid edelste vertegenwoordigers, op zoo treffende wijze ziet voor oogen
gesteld; aan de andere zijde weer een gevoel van voldoening bij de edele wijze, waarop zulk een persoonlijkheid zijn lot weet te dragen. Zoo kan de tragoedie tegelijk
een neerdrukkende en een bevrijdende uitwerking
hebben. Voor velen is de oplossing van het tragisch conflict slechts te vinden langs een transscendenten weg.
trance. Een soort van somnambulairen toestand,
waarin volgens de leer der spiritisten het sujet vermogens vermag ten toon te spreiden, die in hem sluimeren maar die anders niet tot uiting komen.
transformatie. Omvorming. Zoo b.v. leerde Lamarck
in zijn „Philosophie zoologique" (1809), dat het orga-
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nisme zich langzamerhand aanpast aan het milieu
waarin het leeft, en wel door eene opeenhooping van
gedurende het leven verworven en op een nageslacht
overervende eigenschappen. Evenwel, een dergelijke
overerving is veelal in twijfel getrokken; zoo door
Weismann tegenover Spencer. In ieder geval is geen
evolutieleer bestaanbaar zonder transformatie, hoe dan
ook tot stand komend, waar volgens die leer in verloop
van tijd telkens nieuwe soorten zijn ontsproten uit
voormalige anders gevormde.
transscendent (Lat. van trans = over, en scandere
= klimmen). Al hetgeen de grenzen der ervaring
overschrijdt en boven die ervaring uitstijgt; alwat
betrekking heeft op het buiten die ervaring liggend
eigenlijk wezen der dingen.
transscendentaal. Zoo noemt Kant al datgene, wat
onafhankelijk van alle ervaring, reeds vóórdien a priori
in den geest aanwezig is. „Ich nenne alle Erkenntnis
transzendental", zoo zegt hij, „die sich nicht sowohl
mit Gegenstdnden, sondern mit unserer Erkenntnis von
Gegenstanden, sofern diese a priori móglich sein soil,
überhaupt beschaf Ligt."
transsubstantiatie. De leer van de verandering der bij
het sacrament van het avondmaal gebruikte grondstoffen in het lichaam en het bloed van Christus gedurende die eucharistische plechtigheid.
transvestitisme (Lat. van vestitus = kleeding) .
Abnormale neiging om zich te hullen in de kleeding
van het tegenovergestelde geslacht als waartoe men
behoort: een eigenaardige vorm van metatropisme,
vooral bestudeerd door Hirschfeld.
trepanatie (Gr. van Tp67ravov = boor). Het uitzagen
van een stuk uit den schedelwand.
trichotomie (Gr. van T pixa = in drieën, en TitoEty =

152

Tropen -- Utilitarisme

snijden). Driedeeling; zoo b.v. die van het zieleleven
in verstand, gevoel en wil..
tropen. De argumenten der oude skeptische scholen
voor hare leer van den twijfel. Als zoodanig noemen
wij b.v. den verschillenden indruk, dien de dingen
maken op verschillende personen; de verschillende
indrukken, die de zintuigen ontvangen van eenzelfde
ding; het verschil onzer waarneming, al naargelang
van de omstandigheden waarin wij verkeeren en al
naarmate die waarneming al dan niet nieuw voor ons is.
tropismen (van Gr. Tpon4 = wending). Bewegingsverschijnselen van planten en dieren onder inwerking
van krachten als licht, zwaartekracht enz. Zoo spreekt
men in de plantenphysiologie van positieve en negatieve heliotropie, geotropie enz.
tuisme (Lat. van tu = gij). Een uitdrukking, vooral
in Engeland wel gebruikt in plaats van altruisme.

U.
Unitariërs. Eene secte van Engelsche en Amerikaansche Protestanten, die gelooft aan eene eenheid
Gods, in afwijking van de leer der drieënheid, in verband waarmede ook de Christusvoorstelling eene gewijzigde gedaante verkrijgt.
universalisme. De richting in de ethiek, welke bij
het zedelijk oordeel niet het welzijn van den enkeling
maar dat van de menschheid in haar geheel tot maatstaf wil zien verheven.
uranisme of urnisme. Term door Ulrichs (j 1895)
ingevoerd als variant voor sexueele inversie, contraire
geslachtsaandoening of homosexualiteit.
utilitarisme (ook wel utilisme of utilitarianisme). De
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nuttigheidsleer in moraal en staatkunde, afkomstig
van Bentham (1748-1832) en later vooral voorgestaan
door J. S. Mill. De bevordering van 's menschen welzijn wordt hier verheven tot maatstaf van zedelijkheid;
het zedelijke gezocht in het nuttig zijn voor de bevordering van het geluk, zoowel van de gemeenschap als
van den dader zelven. Hieruit volgt eene prediking
van streven naar het grootst mogelijk geluk van het
grootste aantal, m.a.w. een universeel e u d a em o n i s m e. Deze betiteling van die ethische richting
is dan ook wel zoo juist als die van utilisme of nuttigheidsleer, aangezien deze laatste naam allicht een
onjuiste voorstelling wekt en niet het nut, maar het
geluk, tot hoogste beginsel van het zedelijk oordeel
wordt verheven. Veel nuttigs toch gaat geheel om buiten
de moraal; en nut zonder meer zou trouwens nooit
een maatstaf kunnen vormen als te onbepaald en te
weinig zeggend, waar de vraag wordt opengelaten
waartoe het nut zou moeten strekken.
utopie (Gr. van o '') en Tdlro; = plaats, d.i. nergens te
vinden of „Nirgendheim"). Denkbeeldig land, dat een
heilstaat belichaamt vol vrijhei d, geluk en voorbeeldig
bestuur, en dat eene in phantastischen vorm gedroomde
ideale toekomst voorstelt, veelal met eene socialistische
of communistische strekking. De meest bekende utopia, aan welke ook de naam ontleend is, is die van
Thomas Morus, den humanist, tijdgenoot en vriend
van Erasmus (1516). Van latere utopia's zijn dan te
noemen de „Zonnestaat" (civitas solis) van Campanella
(1623); de onvoltooid gebleven „Nova Atlantis" van
Baco (1626); de „Voyage en Icarie" van Etienne
Cabet (1840) en het boek „Looking backward", zinspelend op het jaar 2000, van den Amerikaan Bellamy
(1888).
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V.
Variabiliteit. Veranderlijkheid, meer bepaaldelijk
die der soorten, voerend tot nieuwe soortvormen
volgens het beginsel van ontwikkeling en aanpassing;
in tegenstelling van de eertijds aangenomen onveranderlijkheid der soort.
Vexierfragen (Lat. van vexare = kwellen, plagen).
Aldus noemt men in Duitschland de bedriegelijke
vragen, die ten doel hebben den ondervraagde op een
dwaalspoor te leiden en hem met quasi-logica te verstrikken in ongerijmdheden; de vraag b.v. na verlies
van het hoeveelste haar iemand een kaalkop verdient
te heeten. De bij zulke vragen niet zoo gemakkelijk
te ontdekken fout van de redeneering bestaat b.v. in
het gebruik van eenzelfde woord in verschillende beteekenissen, of in het aan betrekkelijke begrippen den
schijn geven van absolute grootheden.
vitalisme. Leer volgens welke ter verklaring der levensverschijnselen het bestaan wordt aangenomen van
eene bijzondere levenskracht. Zoo door Liebig, Bunge,
Reinke, Driesch e.a., die van meening zijn dat de gewone physische en chemische krachten voor die verklaring niet volstaan, aangezien zij het karakteristieke en substantiëele van het leven onverklaard laten.
Juist die levenskracht zou al het levende onderscheiden
van het bloot mechanisch zich gedragende levenlooze.
voluntarisme 1) (van Lat. voluntas = wil). In tegenstelling van het intellectualisme wordt hier niet het
verstandelijk inzicht, nadenken en logisch besluiten,
maar de wil als hetzij bewust hetzij onbewust streven
verheven tot belangrijkste drijfkracht. En dat niet
1) De term schijnt het eerst gebezigd te zijn door Tónnies
in 1883 en al spoedig algemeen ingang gevonden te hebben.
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alleen van 's menschen handelen; want aan de onberedeneerde aandrift wordt in laatste instantie ook het
karakter toegeschreven, dat het verstandelijk oordeelen
en besluiten aanneemt. Een bewust-verstandelijke
werkzaamheid toch is niet mogelijk zonder opmerkzaamheid, en die laatste weer staat onder de heerschappij van gevoel en wil. Zoo hangt alle kennen
samen met een willen: om zuiver te zien, moet men eerst
zuiver willen zien, en daarvan wordt men dikwijls
door zijn affecten en driften weerhouden. Geen denken
wordt er gevonden, dat geheel los zou staan van alle
gevoel: een uitsluitend intellectueel denken is niets
dan een bloote fictie. In geen enkele bewijsvoering
ontbreken voluntaristische elementen, en voor verschillende individuen hebben de aangevoerde argumenten hoegenaamd niet dezelfde waarde. Bijna elke
overtuiging hangt samen met zekere aanwezige neigingen: de verstandelijke redenen, die er voor worden
aangevoerd, komen veelal eerst achteraan ter rechtvaardiging van een oordeel, dat alreeds vooraf uit
neiging geveld werd. Want op den bodem van al onze
gedachtengangen ligt het gevoelsleven.
Zoo ook leert het voluntarisme, dat het verstand
eerst in den loop der ontwikkeling is opgetreden,
lang nadat reeds gevoel en streven werkzaam waren.
En dat, zoowel bij het individu als bij de soort, ontogenetisch zoowel als phylogenetisch. Gevoels- en wilsleven zijn het primaire en oorspronkelijke. Maar ook
later warden 's menschen gedragingen veeleer bepaald
door wat hij voelt dan door wat hij denkt. Het verstand
toch zonder meer vormt geen motief tot handelen;
en voorstellingen blijven onwerkzaam, zoolang zij
voor den bezitter geen gevoelswaarde hebben verkregen.
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Het metaphysisch voluntarisme, gegrondvest door
Schopenhauer, heeft later ijverige verdedigers gevonden
o.a. in Wundt en Paulsen, Ribot en zoovele andere,
vooral Engelsche en Amerikaansche philosofen met
psychologisch en biologisch gekleurde zienswijzen en
overtuigingen.

Z.
Zelotisme (Gr. van .33),.05 = ijverzucht). Godsdienstijver, d.w.z. het in blinden geloofsijver bekeerlingen
trachten te maken met verkettering van andersdenkenden en alles opofferend aan den bloei en de uitbreiding van het als eenig juiste aangenomen ware
geloof, waaraan alles wordt ondergeschikt gemaakt.
zend-avesta. De bijbel der Parsees, waarin de overgebleven fragmenten zijn opgenomen van de werken
die aan Zoroaster worden toegeschreven.
zygoten (van Gr. 'v yw y ó; = tweespannig, van
'u vdv = juk). De versmeltingsprodukten van twee gameten of zich parende cellen.

ADDENDA.

Bij pag. 24.
Bovarysme. Aldus betitelt Jules de Gaultier, naar
aanleiding van den beroemden roman van Gustave
Flaubert, het den mensch toebedeeld vermogen om
van zichzelven eene andere opvatting er op na te houden dan wat hij in werkelijkheid is.
Bij pag. 34.
depersonalisatie (aanvulling). Door Heymans wordt
die staat omschreven als een voorbijgaanden toestand,
gedurende welken het door ons waargenomene ons
nieuw en vreemd voorkomt als in een droom. De
menschen schijnen ons automaten en onze eigen stem
klinkt ons vreemd. Wij hebben een gevoel alsof niet
wijzelven spreken of handelen, maar wij als toeschouwers ons spreken en handelen waarnamen.
Bij pag. 45.
epigonen (van Gr. F7rlyovo! = nakomelingen). Zij
die als nageslacht in kunst of wetenschap, bij gebrek
aan eigen oorspronkelijke scheppingskracht, de denkbeelden van groote voorgangers in zich opnemen en
verwerken, voortbouwend op de door dezen gelegde
grondslagen.
Bij pag. 142.
synteresis (Gr. van (76v = mede en 7 1:1pa:; = bewaking, bewaring). In de theologie der Middeleeuwen werd
daarmede aangeduid het oorspronkelijk en onmiddellijk
bewustzijn des menschen van goed en kwaad, als een
soort van geweten dat zich tegen het kwade verzet
en tot het goede aandrijft. De mystieken gebruiken
den term wel ter aanduiding van het contact tusschen
het menschelijk en het goddelijk leven.
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